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ZARZĄDZANIE INTERNETEM

Podsumowując stanowisko Komisji wynikające z jej komunikatu z czerwca 2009 r., możemy
stwierdzić, że zawiera ono:
a) wyraźne opowiedzenie się za jasno określoną „wiodącą rolą sektora prywatnego”;
b) zaniepokojenie mało reprezentatywną strukturą Internetowej Korporacji ds. Nadawania 
Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN);
c) wyraźne obawy co do znikomej kontroli sprawowanej przez wspólnotę międzynarodową,
w tym UE, nad funkcjonowaniem ICANN.

Komisja proponuje, z jednej strony, wewnętrzną reformę ICANN, mającą doprowadzić do 
„pełnej rozliczalności i przejrzystości”; z drugiej zaś zastąpienie „obecnych ustaleń 
przewidujących jednostronny nadzór nad ICANN alternatywnym mechanizmem, który 
zapewni wielostronną rozliczalność ICANN”.

Warto też krótko przypomnieć, że Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów 
(ICANN) jest korporacją niekomercyjną podlegającą prawu stanu Kalifornia, co nieustannie 
powoduje problemy prawne. W tym kontekście Internet jawi się jako „międzynarodowa sieć 
sieci, nienależąca do żadnego konkretnego państwa, osoby fizycznej lub prawnej” i dlatego 
jej zadaniem jest dbanie o interes globalny, bez względu na granice między rządami.

Organ tak szczególny, zajmujący się zarządzaniem światem nowym i złożonym, w sposób 
nieunikniony wzbudza kontrowersje wśród zainteresowanych podmiotów, które w tym 
przypadku są rozproszone w całej postrzeganej globalnie wspólnocie. Opinie o ICANN i jej 
roli są różnorodne: obronne i oszczercze, a wśród tych ostatnich są takie, zgodnie z którymi 
jej funkcje powinny być przekazane organizacji międzynarodowej, utworzonej ad hoc
i działającej w ramach ONZ. Jest to teza mocno ugruntowana, jeżeli wyjdziemy z założenia, 
że „system nazw domen” jest „dobrem wspólnym”; pojęcie to jest bardzo dobrze znane
w prawie międzynarodowym – chodzi o zasoby, które nie podlegają suwerenności krajowej
i są wykorzystywane przez międzynarodową wspólnotę wyjątkowo nimi zainteresowaną.

Na spotkaniach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on
The Information Society – WSIS, w 2003 r. i 2005 r.) w Genewie i Tunisie podkreślono 
konieczność znalezienia organizacji międzynarodowej do zarządzania domenami bardziej 
neutralnej niż ICANN, a także opracowano model całkowitej prywatyzacji ICANN.
W kontekście WSIS postanowiono utworzyć grupę roboczą ds. zarządzania Internetem
(Working Group on Internet Governance), w której sprawozdaniu końcowym zawierającym
cztery wnioski położono nacisk na konieczność uwzględnienia tego, że pozycja władzy
w cyberprzestrzeni przypisana jednemu państwu nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Poza 
tymi deklaracjami nie osiągnięto uzgodnionego między państwami porozumienia mającego na 
celu zastąpienie obecnie istniejącego modelu. Dla dalszych rozważań utworzono w ramach 
WSIS Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum), które okazało się 
wspaniałym ośrodkiem dyskusji i debaty. Ostatnie spotkanie, które odbyło się w egipskim 
mieście Sharm el-Sheikh, zakończyło się wnioskiem w sprawie konieczności przedłużenia 
mandatu Forum; podkreślono także, jak czyniono to na poprzednich spotkaniach, potrzebę 
znalezienia rozwiązania w związku z obecną przewagą USA w zarządzaniu ICANN.
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Z tego wszystkiego wynika, że przy obecnym stanowisku wspólnoty międzynarodowej wobec 
ICANN rzeczą rozsądną byłoby utrzymanie tej amerykańskiej organizacji – tak jak postuluje 
Komisja – przede wszystkim ze względu na to, że przez cały okres istnienia spełnia ona swoje 
funkcje w sposób wydajny i zadowalający.

Jest oczywiste, że konieczne są odpowiednie reformy i zmiany w ICANN. Jeśli utrzymujemy, 
że cyberprzestrzeń jest środowiskiem wolności, innowacji i elastyczności umożliwiającym 
różnoraką adaptację, nie możemy jednocześnie żądać, aby jej główny podmiot organizacyjny, 
ICANN, był sztywny i nieruchomy. Jeżeli świat Internetu jest dynamiczny, ten dynamizm 
należy także stosować wobec ICANN.

W związku z tym aby dalej pilotować zarządzanie Internetem, ICANN potrzebuje 
intensywnej reformy, która – zgodnie z polityką proponowaną od lat przez instytucje 
europejskie – umożliwi wspólnocie międzynarodowej uczestniczenie w procesach 
decyzyjnych i oddziaływanie na struktury tej organizacji. W ten sposób nastąpi umocnienie 
współpracy międzynarodowej oraz usankcjonowanie działań w zakresie zarządzania 
środowiskiem, które ma bardzo duże znaczenie dla całej ludzkości.

Wyzwania związane z zarządzaniem Internetem są liczne, można też do nich zaliczyć ryzyko 
rozbicia sieci globalnej poprzez tworzenie sieci krajowych (zagrożenie takie wydaje się 
istnieć w Chinach czy Iranie), jeżeli obecny system zarządzenia nie ewoluuje.

II

W tym kontekście sprawozdawca proponuje podkreślenie przez Parlament Europejski
następujących aspektów:

1. Internet jest „światowym dobrem publicznym”, którym zarządzanie i którego jednostronna 
kontrola prowadzone przez jeden rząd wywołują liczne i uzasadnione słowa krytyki.

2. Unia Europejska powinna rozwinąć strategię odzwierciedlającą uzgodnioną wizję 
podstawowych aspektów zarządzania Internetem, która mogłaby być przedmiotem 
zdecydowanej obrony na forach międzynarodowych i w dwustronnych stosunkach z USA.

3. Parlament powinien poprzeć przychylne stanowisko Komisji Europejskiej wobec obecnego 
modelu zarządzania opartego na wiodącej roli sektora prywatnego. To poparcie powinno być 
uzależnione od uwzględnienia argumentów krytycznych dotyczących pewnych aspektów 
funkcjonowania i składu ICANN.

4. W odniesieniu do ICANN:

a) kontrola i rozliczalność: przyjęcie w listopadzie 2009 r. „zatwierdzenia
zobowiązań” (Affirmation of Commitments) ICANN i rządu USA jest kolejnym działaniem na 
rzecz umiędzynarodowienia i uznania „interesu publicznego” związanego z Internetem –
dwóch podstawowych zasad UE. To nowe porozumienie ustanawia mechanizm kontroli 
(review pannels – panele kontroli) w podstawowych zakresach zarządzania siecią, takich jak 
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przejrzystość i rozliczalność, stabilność i bezpieczeństwo sieci, konkurencja i ochrona 
konsumentów. Chociaż porozumienie jest ambitne i obiecujące, trzeba nadal w każdym 
przypadku przyjrzeć się sposobowi jego wykonania. Instytucje europejskie powinny aktywnie 
uczestniczyć w realizacji nowej umowy i wywiązywaniu się z niej, bacząc, aby przy ustalaniu 
składu „paneli kontroli” uwzględniano zróżnicowanie geograficzne i niezależność członków, 
oraz unikając wszelkiego rodzaju konfliktów interesów. Ten aspekt jest podstawowy dla 
zapewnienia zgodności z prawem, niezależności i obiektywności tego nowego organu
w odniesieniu do wspólnoty międzynarodowej. Należy również rozwiązać kwestię 
europejskiego uczestnictwa w panelu kontroli, opowiadając się za jednoznaczną reprezentacją
Komisji Europejskiej. Ponadto należy zatroszczyć się o wystarczającą reprezentację 
Rządowego Komitetu Doradczego (GAC) w tych panelach. Przyszłe zalecenia wydawane 
przez panel kontroli powinny być stosowane przez zarząd ICANN, a ich niewykonanie 
powinno być umotywowane. W takich przypadkach konieczne jest zapewnienie mechanizmu
odwoławczego, którym może być arbitraż międzynarodowy.

b) Jeśli chodzi o demokratyczne uczestnictwo w działalności ICANN, należy 
zapewnić reprezentację interesów wszystkich obecnych w świecie Internetu (rządów, 
stowarzyszeń, przedsiębiorstw, użytkowników itd.). W tym sensie specjalnego znaczenia 
nabiera Rządowy Komitet Doradczy, za którego pośrednictwem rządy mogą „kontrolować” 
przyjmowanie wewnętrznych przepisów ICANN. Dlatego należy podjąć decyzję, kto ma 
wchodzić w skład tego organu, co jest sprawą kontrowersyjną, ponieważ udział państw 
niedemokratycznych wyznających wartości inne niż europejskie może być zagrożeniem dla 
ochrony wspólnotowego dorobku prawnego. Ponadto należy rozważyć procedurę 
podejmowania decyzji przez GAC, charakter konsultatywny jego zaleceń oraz mechanizmy 
rozwiązywania konfliktów w przypadku braku zgody między GAC i zarządem.

Oprócz tego należy w dalszym ciągu troszczyć się o utrzymanie różnorodności narodowej 
wysokiej rangi członków personelu ICANN.

c) Innym aspektem jest finansowanie, ponieważ dziś większa część funduszy pochodzi
z wkładów USA, do których należy dodać kwoty pochodzące z rejestracji nazw domen 
internetowych i rejestracji domen najwyższego poziomu. Należałoby otworzyć te źródła 
finansowania w celu ich zróżnicowania i zablokowania w ten sposób niepożądanych pozycji
dominujących.

5. Forum Zarządzania Internetem (IGF) okazało się sukcesem. Jego otwarty charakter, 
elastyczność, znaczny udział różnych zainteresowanych sektorów, rozwój „rodziny” 
zarządzania (EuroDIG, fora krajowe, fora regionalne) stanowią unikalny i właściwy model 
(debatuje się i dyskutuje bez ograniczeń), bardzo odpowiedni dla nowego środowiska, jakim 
jest Internet. Parlament Europejski bardzo popiera jego kontynuację.

Pewne aspekty należy ulepszyć, w tym także:
– uczestnictwo krajów rozwijających się, a konkretnie finansowanie ich uczestnictwa;
– obecność w mediach;
– wewnętrzną reformę corocznych spotkań IGF (zmniejszenie liczby jednoczesnych spotkań, 
utworzenie stałej platformy ułatwiającej uczestnictwo globalne i umacnianie
wielojęzyczności);
– koordynację z forami krajowymi i regionalnymi już tworzącymi „rodzinę” dyskutującą
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o zarządzaniu Internetem;
– współpracę parlamentarną między PE a parlamentami krajowymi.

Jeśli chodzi o spotkanie w Wilnie pod koniec 2010 r., to Parlament Europejski powinien 
poprzeć prace Komisji Europejskiej oraz prezydencji hiszpańskiej i belgijskiej.

6. Ze względu na to, że problemy z Internetem na świecie będą w najbliższych latach nadal 
bardzo znaczące, jest bardzo istotne, aby instytucje europejskie kontynuowały prace – jak to 
robią na różnych frontach – w dziedzinach mających wpływ na wartości europejskie oraz 
zdobycze w zakresie praw podstawowych, tak aby zostały one włączone do światowego 
zarządzania siecią. W tym sensie należy kontynuować postęp, szczególnie jeśli chodzi
o następujące zagadnienia:
– zapewnienie pluralistycznego i niedyskryminującego dostępu do sieci;
– obronę europejskiej wizji neutralności sieci;
– aspekty związane z bezpieczeństwem wobec zagrożeń lub ataków;
– ochronę prawa do prywatności obywateli, a także rozwiązywanie problemów dotyczących 
właściwej jurysdykcji oraz stosownego prawa dla mediacji w miejscu wniesienia sporu 
(w związku z tym, że z zakresu stosowania rozporządzenia „Rzym II” wyraźnie wyłączono 
konflikty pozaumowne związane z prawem do prywatności);
– obronę praw własności intelektualnej oraz gwarancje dostępu do kultury przez 
użytkowników,
– zapewnienie wolnej konkurencji;
– walkę z przestępczością, a w szczególności obronę praw nieletnich.

W tym kontekście należy poprzeć inicjatywę prezydencji hiszpańskiej dotyczącą opracowania 
„Europejskiej karty praw użytkowników Internetu”, jak również wniosku w sprawie uznania 
„piątej wolności podstawowej”, tzn. dostępu do sieci.

7. Na koniec, z punktu widzenia organizacji i wewnętrznego funkcjonowania UE, należałoby 
przystąpić do działań na rzecz skoordynowania instytucji europejskich w ich relacjach
z ICANN, które nie zawsze są utrzymywane w oparciu o racjonalne zasady. W tym 
kontekście należy podjąć wysiłki na rzecz wyjaśnienia roli Rady, Komisji oraz oczywiście 
udziału Parlamentu. To samo można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje, które należy 
zbudować między instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi, zarówno w łonie 
GAC, jak i na szczeblu wewnętrznym Unii Europejskiej, czyli grupy wysokiego szczebla
ds. zarządzania Internetem (High Level Group on Internet Governance).

8. Wreszcie należy nalegać, aby zarządzanie Internetem było kolejną okazją do uczestnictwa
UE oraz zgodnej obrony jej wizji i wartości na arenie międzynarodowej.


