
El Parlament Europeu ha votat diferents
opcions per regular els anuncis en línia en el
que serà la Llei de Serveis Digitals.
Creieu que els drets i la privadesa dels
usuaris d’Internet estan protegits amb la
DSA?

La majoria heu triat l’opció ambivalent (38%) o la de no ho sabeu (31%), mentre que

la resta sou més aviat pessimistes (19%) o optimistes (13%) sobre la protecció que la

DSA oferirà als usuaris d’Internet.

El passat dijous 20 de gener, el Parlament Europeu va votar diferents opcions per

regular els anuncis en línia en el que serà la DSA o Llei de Serveis Digitals. Però què

es va decidir realment?

En primer lloc, es va votar sobre la prohibició de l’anomenada publicitat dirigida o

Targeted Ads, però aquesta no va aconseguir una majoria suficient per ser aprovada

(195+, 474-, 22 abstencions). 

En segon lloc, es va votar la primera esmena de l'anomenada Tracking Free Ads,

centrada en les conseqüències de la UX de negar el consentiment als anuncis

basats en el seguiment. Aquesta proposta es va adoptar de manera inesperada

(329+, 303-, 60 abst).

En tercer lloc, es va votar la segona esmena de la Tracking Free Ads, que és

bàsicament una prohibició d'utilitzar dades sensibles per fer el seguiment de

tothom, no tan sols de menors. Aquesta proposta també es va adoptar i de forma

majoritària (410+, 273-, 9 abst).

Finalment, cal subratllar que el Parlament Europeu també va aprovar amb una

àmplia majoria la prohibició dels anomenats Dark Patterns, seguint la proposta

inicial del Comitè de Mercat Interior i Protecció del Consumidor (524+, 157-, 11

abst).
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https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1484392774032150535?s=20


Però això no vol dir que estigui dat i beneït, ja que aquestes votacions només

estableixen la posició de negociació del Parlament Europeu amb el Consell Europeu

i la Comissió Europea. Per tant, encara no s'ha concretat cap d'aquestes

disposicions. 

Cal esperar que existeixi un acord sobre aquestes entre abril i juliol d’aquest any

com a molt aviat i, sens dubte, si s’acaben aprovant, la UE té l'oportunitat de

convertir-se en líder mundial de la regulació moderna d'Internet després de la

pionera GDPR.

Però la intensa pressió que exerceixen les Big Tech (tal i com ha succeït abans

d’aquestes mateixes votacions) serà molt present. La raó és senzilla, els seus

models de negoci parteixen de la vigilància massiva i la microorientació dels

anuncis als usuaris d'Internet.

I fins aquí per avui. 

Sobre les votacions i l'intens lobbying abans de la votació us recomanem:

https://tcrn.ch/3FFDe8B 

Sobre la DSA: Buiten, M. (2021). The Digital Services Act: From Intermediary Liability

to Platform Regulation 
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