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Opinia
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o 

usługach cyfrowych) 
i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE

COM(2020)825
przyjęta na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu 
kompleksowe uregulowanie zagadnienia świadczenia usług cyfrowych w sposób 
odpowiedni do wyzwań współczesnej gospodarki cyfrowej. KSZUE popiera 
zarówno formę rozporządzenia, dzięki której możliwe będzie stosowanie 
jednolitych ram prawnych działalności gospodarczej, która ze swojej natury ma 
charakter ponadgraniczny, jak również fakt, że przedstawiony prze Komisję 
Europejską projekt nie zastępuje dotychczas obowiązujących regulacji 
sektorowych.

2. KSZUE popiera stworzenie wspólnych zasad na szczeblu Unii Europejskiej w 
szczególności w odniesieniu do bardzo dużych platform internetowych. 
Wzrastająca siła rynkowa tych podmiotów powoduje, że coraz trudniejsze staje 
się konfrontowanie się z nimi nawet rządów pojedynczych państw. Działając 
wspólnie, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają większe szanse na 
stworzenie takich ram współpracy, które pozwolą nie tylko na rozwój gospodarki 
cyfrowej, ale także na zachowanie europejskich wartości, takich jak ochrona 
konsumentów czy ochrona danych osobowych, ale także szerzej rozumiana 
ochrona użytkowników i odbiorców usług cyfrowych. 

3. KSZUE wyraża także nadzieję, że w toku dalszych prac nad projektowanym 
rozporządzeniem instytucje UE zwrócą szczególną uwagę na zapewnienie jak 
największej transparentności działania platform. Na poparcie zasługują przepisy 
zobowiązujące platformy do publikowania sprawozdań dotyczących 
moderowanych treści. Wydaje się jednak, że obowiązki informacyjne powinny 
zostać określone możliwie jak najszerzej i obejmować, na przykład informowanie 
o wynikach przeprowadzonych ocen ryzyka.

4. W ocenie KSZUE sposób, w jaki zostały określone zasady dotyczące zwalczania 
treści nielegalnych oraz obowiązki platform w tym zakresie należy uznać za 
właściwy. KSZUE oczekuje jednocześnie, że ewentualne zmiany w tym zakresie 
będą wprowadzone z zachowaniem zasady proporcjonalności, tak aby w sposób 
odpowiedni zapewnić realizację należącej do praw podstawowych zasady 
wolności wypowiedzi, której ograniczenie nie może nastąpić w drodze 



jednostronnej decyzji podmiotu prywatnego, a jednocześnie będzie 
przeciwdziałało publikowaniu treści nielegalnych. KSZUE wyraża również 
oczekiwanie, że chociaż w obecnym projekcie nie został uregulowany problem 
treści szkodliwych (chociaż legalnych) problem ten będzie przedmiotem 
dalszych prac legislacyjnych w UE.
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