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POWSZECHNY JEDNOLITY RYNEK CYFROWY

Jednolity rynek cyfrowy pobudza gospodarkę, zmniejsza wpływ ludzkiej działalności
na środowisko i poprawia jakość życia dzięki handlowi elektronicznemu
i administracji elektronicznej. Usługi rynkowe i usługi administracji publicznej
przechodzą z platform stacjonarnych na platformy mobilne i stają się coraz bardziej
wszechobecne. Zmiany te wymagają ustanowienia unijnych ram regulacyjnych
dla przetwarzania w chmurze, transgranicznego dostępu do treści i transferu
danych mobilnych bez granic, przy jednoczesnej ochronie prywatności, danych
osobowych i zagwarantowaniu cyberbezpieczeństwa. Europejski jednolity rynek
cyfrowy odegrał znaczącą rolę w podtrzymaniu funkcjonowania gospodarki UE i w
niesieniu pomocy obywatelom UE podczas kryzysu związanego z COVID-19. Akt o
usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych to dwa dossier ustawodawcze, które
mają zrewolucjonizować jednolity rynek cyfrowy w nadchodzących latach.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 4 ust. 2 lit. a), art. 26, 27, 114 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).

CELE

Jednolity rynek cyfrowy to przede wszystkim brak krajowych ograniczeń
w dokonywaniu transakcji przez internet. Opiera się on na koncepcji wspólnego
rynku, którego celem jest wyeliminowanie barier handlowych między państwami
członkowskimi, aby zwiększyć dobrobyt gospodarczy i stworzyć „jeszcze ściślejsze
więzi między narodami Europy”. Koncepcję tę przekształcono następnie w koncepcję
rynku wewnętrznego określanego jako „obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie
którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału”. Będąca
kontynuacją strategii lizbońskiej[1] strategia „Europa 2020” wprowadziła europejską
agendę cyfrową[2] stanowiącą jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich, co uwypukliło
kluczową rolę, jaką miały odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne, by Unia
Europejska mogła osiągnąć cele wyznaczone na 2020 r. (2.4.3). W swojej strategii
jednolitego rynku cyfrowego (COM(2015)0192) oraz w niedawno przedstawionym

[1]Celem strategii lizbońskiej było uczynienie z Unii Europejskiej „najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej na świecie
gospodarki opartej na wiedzy i zdolnej do łączenia zrównoważonego wzrostu z większą liczbą lepszych miejsc pracy i większą
spójnością społeczną”.
[2]Zob. „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”.
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przez przewodniczącą Komisji Programie dla Europy na lata 2019–2024[3] Komisja
uznała jednolity rynek cyfrowy za jeden z priorytetów.
Jednolity rynek cyfrowy może ułatwić dostęp do informacji, przyczynić się do wzrostu
wydajności dzięki niższym kosztom transakcji, zdematerializowanej konsumpcji
i mniejszemu wpływowi na środowisko naturalne, a także do powstania lepszych
modeli biznesowych i administracyjnych[4]. Wzrost handlu elektronicznego przynosi
konsumentom wymierne korzyści w postaci szybko rozwijających się nowych
produktów, niższych cen, szerszego wyboru i lepszej jakości towarów i usług, gdyż
skutkuje wzrostem handlu transgranicznego oraz ułatwia porównywanie ofert. Ponadto
liczniejsze usługi administracji elektronicznej ułatwiają zarówno mieszkańcom UE, jak
i przedsiębiorstwom unijnym spełnianie wymogów, dostęp do ofert pracy i możliwości
biznesowych online.

OSIĄGNIĘCIA

Zważywszy na fakt, że możliwości rynku wewnętrznego wciąż nie są wykorzystywane
w pełni, Parlament Europejski, Rada i Komisja poczyniły starania na rzecz ożywienia
go oraz skoncentrowania polityki jednolitego rynku na społeczeństwie, konsumentach
oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)[5]. W tych wysiłkach kluczową rolę
odgrywa jednolity rynek cyfrowy.
W swoim komunikacie pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020)
Komisja przedstawiła siedem inicjatyw przewodnich- – w tym agendę cyfrową- –
dzięki którym „gospodarka UE stanie się inteligentna, zrównoważona i będzie sprzyjać
włączeniu społecznemu, co zaowocuje wzrostem zatrudnienia i wydajności oraz
większą spójnością społeczną”.
Wspomniane komunikaty Komisji oraz rezolucja Parlamentu z dnia 20 maja
2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom były
wstępem do komunikatu pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku” (COM(2010)0608),
w którym Komisja przedstawiła szereg środków mających na celu pobudzenie
gospodarki UE oraz stworzenie kolejnych miejsc pracy. W październiku 2012 r.
Komisja przedstawiła drugi pakiet propozycji w ramach Aktu o jednolitym rynku II
(COM(2012)0573)- zawierający 12 działań podstawowych skoncentrowanych na
czterech głównych czynnikach wzrostu gospodarczego, zwiększania zatrudnienia oraz
pogłębiania zaufania: zintegrowanych sieciach, mobilności transgranicznej obywateli
i przedsiębiorstw, gospodarce cyfrowej oraz działaniach wzmacniających spójność
i zwiększających korzyści konsumentów.

[3]Zob. „Unia, która mierzy wyżej – Mój program dla Europy:wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej
(2019-2024)”.
[4]Zob. Maciejewski, M. i in., Streaming and Online Access to Content and Services [Transmisja strumieniowa i dostęp online
do treści i usług], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds.
Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2014.
[5]Już wcześniej podejmowano starania na rzecz poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zapewnienia ochrony
konsumentów, np. za pośrednictwem dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE), dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego
(2000/31/WE), pakietu telekomunikacyjnego, w tym dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE), dyrektywy
w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE), dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) oraz rozporządzenia w
sprawie roamingu (UE) nr 531/2012).
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6 maja 2015 r. Komisja przyjęła strategię jednolitego rynku cyfrowego, która
opiera się na trzech filarach: 1) zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom
łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej UE, 2) stworzenie
odpowiednich i równych warunków funkcjonowania umożliwiających rozkwit sieci
cyfrowych i innowacyjnych usług oraz 3) maksymalizacja potencjału wzrostu tkwiącego
w gospodarce cyfrowej. Od momentu publikacji strategii Komisja przedłożyła
szereg wniosków ustawodawczych zmierzających do realizacji jednolitego rynku
cyfrowego. Nowe wnioski ustawodawcze dotyczyły takich kwestii jak nieuzasadnione
blokowanie geograficzne (COM(2016)0289), transgraniczne usługi doręczania paczek
(COM(2016)0285), możliwość transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym
usług online w zakresie treści (COM(2015)0627), przegląd rozporządzenia w sprawie
współpracy w zakresie ochrony konsumenta (COM(2016)0283), audiowizualne usługi
medialne (COM(2016)0287), umowy sprzedaży towarów zawierane przez Internet
lub w inny sposób na odległość (COM(2015)0635) oraz umowy o dostarczanie
treści cyfrowych (COM(2015)0634). Komisja opublikowała również komunikaty
wyjaśniające założenia przyszłej polityki, np. w stosunku do platform internetowych
(COM(2016)0288).
W 2018 r. Komisja przedstawiła swoją strategię „Sztuczna inteligencja dla
Europy” (COM(2018)0237) i uzgodniła z państwami członkowskimi skoordynowany
plan[6]. W kwietniu 2019 r. grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej
inteligencji wydała „Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania
sztucznej inteligencji”, a w lutym 2020 r. Komisja przedstawiła białą księgę
zatytułowaną „Sztuczna inteligencja: europejskie podejście do doskonałości
i zaufania” (COM(2020)0065) oraz komunikaty dotyczące kształtowania cyfrowej
przyszłości Europy (COM(2020)0067) i europejskiej strategii w zakresie danych
(COM(2020)0066).
8 kwietnia 2020 r. Komisja wydała zalecenie w sprawie wspólnego unijnego zestawu
instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania
kryzysu wywołanego przez COVID-19.
W maju 2020 r. Komisja ogłosiła w swoim komunikacie pt. „Decydujący moment
dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” (COM(2020)0456), że
odbudowa Unii po zakończeniu pandemii COVID-19 nastąpi m.in. dzięki jednolitemu
rynkowi cyfrowemu. Skoncentruje się ona na: 1) inwestycjach w lepszą łączność,
2) silniejszej obecności przemysłowej i technologicznej w strategicznych częściach
cyfrowego łańcucha dostaw (np. AI, cyberbezpieczeństwo, 5G, infrastruktura na
potrzeby chmury obliczeniowej), 3) prawdziwej gospodarce opartej na danych i
wspólnej europejskiej przestrzeni danych oraz 4) bardziej sprawiedliwym otoczeniu
ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej.

[6]Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. pt. „Państwa członkowskie i Komisja współpracują na rzecz
rozwoju sztucznej inteligencji »wyprodukowanej w Europie«”.
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament odegrał aktywną rolę w podjęciu na nowo działań na rzecz rynku
wewnętrznego i jest zagorzałym zwolennikiem oraz inicjatorem działań na rzecz
jednolitego rynku cyfrowego.
W swojej rezolucji z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie konkurencyjnego
jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni
Parlament zwrócił uwagę, że aby umożliwić transgraniczne usługi administracyjne
w całej UE, potrzebne są jasne i spójne ramy prawne w zakresie wzajemnego
uznawania uwierzytelniania elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i podpisów
elektronicznych. 11 grudnia 2012 r. Parlament przyjął dwie rezolucje nieustawodawcze
w sprawie rynku wewnętrznego: pierwsza dotyczyła stworzenia jednolitego rynku
cyfrowego, a druga – strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE. Ponadto
Parlament przyjął rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego
rynku cyfrowego, koncentrując się na wykorzystaniu pełnego potencjału jednolitego
rynku cyfrowego w takich obszarach jak zaradzenie niedoborowi kwalifikacji,
poprawa bezpieczeństwa, budowanie zaufanie konsumentów, oferowanie atrakcyjnych
i legalnych treści cyfrowych, tworzenie usług związanych z mobilnością oraz wymiar
międzynarodowy.
W odpowiedzi na strategię jednolitego rynku cyfrowego Parlament przyjął rezolucję
z dnia 19 stycznia 2016 r. zatytułowaną „W kierunku aktu o jednolitym rynku
cyfrowym”, w której wezwał Komisję do położenia kresu nieuzasadnionemu blokowaniu
geograficznemu, do poprawy dostępu konsumentów do towarów i usług, do
zapewnienia równoważnego i trwałego poziomu ochrony konsumentów niezależnie od
tego, czy dokonują zakupu treści cyfrowych w internecie, czy poza nim. Wezwano w
niej również do znalezienia innowacyjnych rozwiązań dotyczących transgranicznych
usług doręczania paczek w celu poprawy usług i obniżenia kosztów, do zniesienia
ograniczeń dla MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz do wykorzystania
możliwości, które niosą ze sobą takie nowe technologie ICT jak duże zbiory danych,
przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy i drukowanie przestrzenne. Parlament uznał,
że należy utrzymać przyjazną dla innowacji politykę wobec platform internetowych
(np. wyszukiwarek i sklepów z aplikacjami), która ułatwia wchodzenie na rynek
nowych podmiotów, oraz opowiedział się za przeglądem dyrektywy o prywatności
elektronicznej, aby zapewnić spójność jej zapisów z nowymi unijnymi przepisami
o ochronie danych.
Parlament przyczynia się do kształtowania jednolitego rynku cyfrowego dzięki
intensywnym działaniom ustawodawczym. Powstałe przepisy obejmują: wprowadzenie
gwarancji neutralności sieci; zniesienie opłat roamingowych z dniem 15 czerwca 2017 r.
(rozporządzenie (UE) 2015/2120); zakaz stosowania nieuzasadnionego blokowania
geograficznego (rozporządzenie (UE) 2018/302); wprowadzenie jednolitego portalu
cyfrowego (rozporządzenie (UE) 2018/1724); przyjęcie dyrektywy w sprawie środków
mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności
elektronicznej (dyrektywa 2014/61/UE); rozporządzenie w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (rozporządzenie (UE) nr 910/2014), dyrektywę w sprawie europejskich
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zasad cyberbezpieczeństwa (dyrektywa (UE) 2016/1148), dyrektywę w sprawie umów
o dostarczanie treści lub usług cyfrowych (dyrektywa (UE) 2019/770) oraz dyrektywę
w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
(dyrektywa (UE) 2019/790).
U źródeł osiągnięć Parlamentu w dziedzinie cyfrowej leżą prace przygotowawcze
prowadzone przez grupę roboczą ds. jednolitego rynku cyfrowego wspierane
badaniami[7] i danymi naukowymi. Przeprowadzone na zlecenie Parlamentu badania
ukazują znaczny potencjał jednolitego rynku cyfrowego[8], w szczególności pod
względem zredukowania istniejących w Europie kosztów i barier[9] dla konsumentów
i przedsiębiorstw oraz uczynienia gospodarki Unii bardziej ekologiczną[10] i wrażliwą
społecznie[11]. W UE znaczną część tego potencjału można wyzwolić dzięki rozwojowi
administracji elektronicznej i powiązanych usług[12] takich jak e-zdrowie.
Z kolei pakiet dotyczący ochrony danych – rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa
(UE) 2016/680 – gwarantuje łatwiejszy dostęp do własnych danych i do informacji na
temat sposobu przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, doprecyzowuje
prawo do bycia zapomnianym oraz gwarantuje prawo danej osoby do informacji, gdy
jej dane zostaną wykradzione. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 maja
2018 r., a transpozycji dyrektywy do swojego ustawodawstwa krajowego państwa
członkowskie musiały dokonać do 6 maja 2018 r. 20 czerwca 2019 r. Parlament i Rada
przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości
i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa
internetowego. 18 grudnia 2019 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie umożliwienia
transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym –
wzmocnienia pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa.
Osiągnięcia legislacyjne Parlamentu w zakresie jednolitego rynku cyfrowego
przekładają się na wzrost gospodarczy w UE w wysokości 177 mld EUR
rocznie. Zgodnie z opublikowanym w 2019 r. badaniem[13] największe korzyści

[7]Migliaccio, A. i in., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market [Jednolity rynek cyfrowy: pobudzenie handlu elektronicznego i
walka z dyskryminacją konsumentów w UE – 8. posiedzenie grupy roboczej IMCO ds. jednolitego rynku cyfrowego], publikacja
na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2016.
[8]Maciejewski, M. i in., Streaming and online access to content and services [Transmisja strumieniowa i dostęp online do treści
i usług], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2014.
[9]Godel, M.I. i in., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market [Ograniczenie kosztów i barier dla
przedsiębiorstw na jednolitym rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,
Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. i in., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption and
longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? [Zrównoważona konsumpcja a przepisy o
ochronie konsumentów – Jak sprzyjać zrównoważonej konsumpcji i dłuższemu cyklowi życia produktów za pomocą przepisów
o ochronie konsumentów], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament
Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[11]Liger, Q. i in., Social Economy [Gospodarka społeczna], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski,
Luksemburg, 2016.
[12]van Veenstra, A.F. i in., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market [Ekspansywny rozwój jednolitego rynku
cyfrowego], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds.
Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2013.
[13]Marcus, J.S. i in., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens and
businesses [Wkład europejskiego jednolitego rynku cyfrowego we wzrost gospodarczy – zapewnianie korzyści gospodarczych
obywatelom i przedsiębiorstwom], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament
Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2019.
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płynące z unijnego prawodawstwa dotyczą takich obszarów jak europejskie usługi
łączności elektronicznej (86,1 mld EUR), przepływy danych i sztuczna inteligencja
(51,6 mld EUR), jednolity portal cyfrowy (20 mld EUR), uregulowanie blokowania
geograficznego oraz platform internetowych (14 mld EUR). W swojej rezolucji z dnia
17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią
COVID-19 i jej skutkami Parlament stwierdził, że centralnym elementem pakietu
inwestycyjnego na rzecz ożywienia gospodarczego i odbudowy po pandemii COVID-19
będzie transformacja cyfrowa, która rozrusza gospodarkę.
Jeszcze przed opublikowaniem przez Komisję wniosku w sprawie sztucznej inteligencji
(COM(2021)0206), co nastąpiło w kwietniu 2021 r., Parlament powołał Komisję
Specjalną ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej, by przeanalizowała wpływ
sztucznej inteligencji na gospodarkę UE. 20 października 2020 r. komisja ta przyjęła
trzy rezolucje, w których wskazała, w jaki sposób UE może najlepiej uregulować
sztuczną inteligencję, a jednocześnie zagwarantować własność intelektualną, normy
etyczne i odpowiedzialność cywilną. Działalność Parlamentu w dziedzinie sztucznej
inteligencji wspomagają także badania naukowe[14].
21 kwietnia 2022 r. dwie komisje Parlamentu: Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO) oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE) zorganizowały wspólne wysłuchanie publiczne na temat wniosku
dotyczącego aktu w sprawie sztucznej inteligencji, podczas którego omówiono główne
kwestie ujęte we wniosku Komisji. W związku z tym został już opublikowany projekt
sprawozdania i zostały złożone poprawki: końcowe głosowanie w komisjach IMCO/
LIBE ma nastąpić w październiku 2022 r., a głosowanie plenarne zaplanowano na
pierwszą sesję listopadową w Strasburgu.
Dostęp do informacji na temat przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach
członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania jednolitego
rynku cyfrowego. Na zlecenie komisji IMCO Departament Tematyczny ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia Parlamentu Europejskiego opublikował w
listopadzie 2020 r. badanie[15] zatytułowane „Legal obstacles in Member States to
Single Market rules” [Przeszkody prawne w państwach członkowskich stojące w
sprzeczności z zasadami jednolitego rynku]. Badanie wykazało, że wiele przeszkód,
które uniemożliwiają wykorzystanie potencjału jednolitego rynku cyfrowego, nie
dotyczy jedynie usług cyfrowych. A przecież kilkadziesiąt środków ustawodawczych
przyjętych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego miało na celu usunięcie
przeszkód w transgranicznej sprzedaży internetowej. Problemem jest również
brak wiarygodnych informacji na temat przepisów ustawowych i wykonawczych
w państwach członkowskich, lecz jednolity portal cyfrowy (rozporządzenie (UE)
2018/1724), gdy tylko stanie się w pełni dostępny, tj. z końcem 2023 r., ma pomóc

[14]Maciejewski, M. i in., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection
[Sztuczna inteligencja – szanse i wyzwania w dziedzinie rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów], publikacja na zlecenie
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i
Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[15]Dahlberg, E. i in., Legal obstacles in Member States to Single Market rules [Przeszkody prawne w państwach członkowskich
dla przepisów jednolitego rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament
Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
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rozwiązać ten problem. Ponadto w badaniu[16] opublikowanym przez komisję IMCO
w październiku 2020 r. przeanalizowano pojedyncze punkty kontaktowe i inne usługi
informacyjne. Stwierdzono w nim potrzebę lepszego monitorowania i egzekwowania
przepisów włącznie z przepisami przyszłego rozporządzenia w sprawie jednolitego
portalu cyfrowego.
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć stworzenie dobrze funkcjonującego jednolitego
rynku cyfrowego, Parlament przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie aktu
prawnego o usługach cyfrowych z dnia 20 października 2020 r., w którym zalecił,
by proponowany pakiet wzmocnił rynek wewnętrzny, a jednocześnie zagwarantował
ochronę konsumentów, zapewnił jednakowe traktowanie działalności offline i online,
zapewnił przejrzystość, zagwarantował poszanowanie podstawowych praw i wolności
oraz objął również działalność podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich,
gdy ich działalność ma związek z konsumentami w UE. Zawarta w nim rezolucja została
oparta na badaniach naukowych zaprezentowanych na warsztatach[17] i w szeregu
badań zleconych przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(IMCO).
15 grudnia 2020 r. Komisja w ramach procedury współdecyzji przedłożyła
Parlamentowi i Radzie proponowany pakiet dotyczący aktu o usługach cyfrowych.
Pakiet obejmuje dwie inicjatywy ustawodawcze: akt o usługach cyfrowych i akt
o rynkach cyfrowych. Jego główne cele to stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni
cyfrowej, w której podstawowe prawa użytkowników usług cyfrowych będą należycie
respektowane, oraz stworzenie równych warunków działania, by wspierać innowacje,
wzrost gospodarczy i konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim i na świecie.
16 maja 2022 r. komisja IMCO przegłosowała akt o rynkach cyfrowych i przyjęła
wstępne porozumienie polityczne. 16 czerwca 2022 r. ta sama komisja przyjęła
wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych. Głosowanie
końcowe na posiedzeniu plenarnym nad obydwoma aktami odbyło się w lipcu 2022
r. Po formalnym przyjęciu przez współprawodawców UE rozporządzenia zostaną
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu,
a przepisy zaczną obowiązywać 15 miesięcy później.
Istotne z punktu widzenia wniosku dotyczącego aktu o usługach cyfrowych
oraz wniosku dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych było badanie[18], w którym
przeanalizowano w szczególności wpływ reklamy ukierunkowanej na konsumentów
oraz rynek reklamy. Dalsze spostrzeżenia naukowców i uczestników rynku
uzyskano w trakcie warsztatów[19], podczas których przeanalizowano konsekwencje

[16]Salsas-Forn, P. i in., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market [Rola
pojedynczych punktów kontaktowych i innych usług informacyjnych na jednolitym rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia,
Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age [Przepisy dotyczące handlu elektronicznego dostosowane do ery
cyfrowej], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[18]Fourberg, N. i in., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice,
[Reklama internetowa – wpływ reklamy ukierunkowanej na reklamodawców, dostęp do rynku i wybory konsumentów], publikacja
na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
[19]Wiewiorra, L. i Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective [Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych: przyszłościowa perspektywa zorientowana na
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i niedociągnięcia wniosków w ich obecnej formie, a także podczas wysłuchania z
udziałem sygnalistki, byłej pracownicy Facebooka, Frances Haugen, która wyjaśniła
niektóre z nieuczciwych praktyk gigantów technologicznych. Fakt, że w obu wnioskach
(dotyczących aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych) znalazły
się znaczne fragmenty tekstu sprawozdania z własnej inicjatywy komisji IMCO z
października 2020 r., pokazuje, że Parlament może pomagać w wytyczaniu programu
prac ustawodawczych, mimo że jest pozbawiony bezpośredniego prawa inicjatywy.
W opublikowanym w lutym 2022 r. badaniu[20] poświęconym wpływowi influencerów na
reklamę i ochronę konsumentów na jednolitym rynku, skupiono się na tym, w jakim
stopniu influencerzy odpowiadają za rozpowszechnianie wprowadzających w błąd
informacji i promowanie niebezpiecznych produktów. Spostrzeżenia z tego badania
mogą wpłynąć na przyszłe prawodawstwo w tej kwestii, którym Parlament zajmie się w
drugiej połowie kadencji. Sektor marketingu rekomendacyjnego (influencer marketing),
który w ostatnich latach znacznie się rozwinął, często wykorzystuje wprowadzające
w błąd przekazy, aby dotrzeć do konsumentów podatnych na perswazję. Z kolei akt
o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych skoncentrują się na zwiększeniu
przejrzystości i uregulowaniu działalności platform internetowych, czyli tzw. strażników
dostępu, a więc na dwóch wrażliwych obszarach w sferze działalności influencerów.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

konsumenta], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny
ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
[20]Michaelsen, F., Collini, L. i in., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market [Wpływ
influencerów na reklamę i ochronę konsumentów na jednolitym rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski,
Luksemburg, 2022.
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