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UE stabilește un standard riguros pentru reglementarea spațiului 
digital 

 

Pe 5 iulie 2022, Parlamentul European a adoptat Actul privind Serviciile Digitale și Actul 
privind Piețele Digitale. 

Actul privind Serviciile Digitale 

Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, Actul privind Serviciile Digitale 
(DSA) stabilește obligații clare pentru furnizorii de servicii digitale de a combate răspândirea 
de conținut ilegal, dezinformarea online și alte riscuri societale.  

Cerințele recent implementate includ: 

▪ Măsuri de combatere a conținutului ilegal online, 
▪ Îmbunătățirea trasabilității și a controalelor asupra comercianților de pe piețele online, 
▪ Îmbunătățirea transparenței și a responsabilității platformelor online, 
▪ Interzicerea vizării copiilor și a reclamelor bazate pe date sensibile, și 
▪ Interzicerea așa-ziselor "dark patterns" și a practicilor înșelătoare menite să manipuleze 

alegerile utilizatorilor. 

Standardul este stabilit chiar mai sus pentru platformele online și motoarele de căutare foarte 
mari (45 de milioane sau mai mulți utilizatori lunari). Acestea vor fi obligate să prevină 
difuzarea de conținut ilegal și efectele negative asupra drepturilor fundamentale, proceselor 
electorale, violenței de gen sau asupra sănătății mintale. În plus, acestea vor trebui să le ofere 
utilizatorilor posibilitatea de a alege să nu primească recomandări bazate pe profilare și să 
faciliteze accesul autorităților și cercetătorilor autorizați la datele și algoritmii lor.  

Nerespectarea cerințelor nou implementate poate atrage amenzi semnificative - până la 6% din 
cifra de afaceri anuală la nivel mondial a furnizorului de servicii de intermediere în anul 
financiar precedent. 

Actul privind Piețele Digitale  

Pe de altă parte, Actul privind Piețele Digitale (DMA) urmează o abordare bazată pe dreptul 
concurenței, stabilind obligații pentru marile platforme online, așa-numiții "gatekeepers" 
(platforme a căror poziție dominantă online le face greu de evitat desemnați ca atare de către 
Comisia Europeană). 

Aceste obligații includ: 

▪ Permiterea terților de a interopera cu serviciile lor, pentru a evita așa-numitul efect de 
"blocare", 

▪ Permiterea accesului utilizatorilor comerciali / business la datele pe care le generează 
pentru a-și promova propriile oferte și pentru a încheia contracte cu clienții în afara 
platformelor deținute de gatekeeperi, 
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▪ Interzicerea clasificării mai favorabile a propriilor servicii sau produse, 
▪ Permiterea utilizatorilor să dezinstaleze cu ușurință orice software sau aplicații 

preinstalate, 
▪ Permiterea utilizatorilor de a utiliza aplicații și magazine de aplicații ale unor terți, și 
▪ Interzicerea prelucrării datelor cu caracter personal pentru publicitatea personalizată 

fără un consimțământ dat în mod expres în acest sens. 

Nerespectarea cerințelor DMA poate atrage amenzi de până la 20% din cifra de afaceri totală la 
nivel mondial a companiei în anul financiar precedent. 

După ce vor fi adoptate în mod oficial de către Consiliul Europei în iulie (DMA) și septembrie 
(DSA), ambele acte vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare la douăzeci 
de zile de la publicare. DSA va fi direct aplicabil în întreaga UE și se va aplica după 15 luni sau 
de la 1 ianuarie 2024 (oricare dintre acestea este mai îndepărtat) de la intrarea în vigoare. 

 În ceea ce privește obligațiile pentru platformele online foarte mari și pentru motoarele de 
căutare online foarte mari, DSA se va aplica mai devreme - la patru luni după ce acestea au fost 
desemnate ca atare de către Comisie. DMA va începe să se aplice la șase luni de la intrarea sa în 
vigoare. „Gatekeepers” vor avea la dispoziție maximum șase luni de la desemnarea lor ca atare 
pentru a se conforma noilor obligații. 

 

Pentru alte detalii, vă rugăm să îi contactați pe: 

Cosmina Simion 
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cosmina.simion@simionbaciu.ro 
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Acest material nu reprezintă asistență juridică. Vă rugăm să ne contactați pentru alte detalii. 
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