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Akt o rynkach cyfrowych: przyjęcie na sesji 
plenarnej 

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie  
kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, znany też jako „akt o rynkach cyfrowych”. Podczas 
sesji plenarnej w lipcu 2022 r. Parlament ma głosować w sprawie porozumienia politycznego wynegocjowanego 
z Radą. 

Tło 
Niewielka liczba platform internetowych kontroluje obecnie najważniejsze cyfrowe kanały dystrybucji. 
Wynika to głównie z silnych efektów sieciowych (użytkownicy częściej doceniają i wybierają platformy o 
dużej bazie użytkowników), roli pośrednika, jaką platformy odgrywają między sprzedawcami a klientami, 
oraz ich zdolności do uzyskania dostępu do dużych ilości danych i ich gromadzenia (np. danych osobowych 
i nieosobowych użytkowników oraz danych dotyczących obrotów konkurentów). W ten sposób kilka 
dużych platform pełniących rolę strażników dostępu kontroluje dostęp do rynków cyfrowych, co ma 
negatywne skutki dla konkurencji. W tym kontekście w grudniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek 
mający na celu poprawić sprawiedliwość i konkurencyjność unijnych rynków cyfrowych, na których działają 
strażnicy dostępu.  

Porozumienie polityczne  
Po negocjacjach międzyinstytucjonalnych Parlament i Rada osiągnęły w marcu 2022 r. wstępne 
porozumienie polityczne w sprawie aktu o rynkach cyfrowych. Parlamentarna Komisja Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) zatwierdziła je w maju 2022 r. (43 głosy za, jeden głos 
przeciw i jeden głos wstrzymujący się). 
W akcie o rynkach cyfrowych przewidziano przede wszystkim:  

• Zakres i identyfikacja strażnika dostępu. Przepisy nowego aktu o rynkach cyfrowych mają 
zastosowanie do tych dużych przedsiębiorstw – wyznaczonych na strażników dostępu – 
które świadczą różnorodne usługi, takie jak serwisy społecznościowe, udostępnianie wideo, 
wirtualni asystenci, przeglądarki internetowe, wyszukiwarki i reklamy internetowe. Progi 
ilościowe pozwalające na objęcie przedsiębiorstwa zakresem stosowania aktu o rynkach 
cyfrowych ustalono na 7,5 mld EUR rocznego obrotu i 75 mld EUR kapitalizacji rynkowej. 
Ponadto przedsiębiorstwa musiałyby również świadczyć podstawową usługę platformową w 
co najmniej trzech państwach UE i mieć co najmniej 45 mln użytkowników końcowych 
miesięcznie, a także ponad 10 tys. użytkowników biznesowych rocznie.  

• Obowiązki i zakazy. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków dla strażników 
dostępu, w tym obowiązek świadczenia interoperacyjnych usług przesyłania wiadomości 
(interoperacyjność mediów społecznościowych zostanie rozważona w następnym 
przeglądzie) oraz obowiązek zapewnienia, aby użytkownicy mieli prawo do rezygnacji z 
subskrypcji podstawowych usług platformowych, przy czym rezygnacja nie powinna być 
trudniejsza niż dokonanie subskrypcji. Ponadto akt o rynkach cyfrowych zakazuje stosowania 
niektórych praktyk, takich jak faworyzowanie własnych produktów lub usług (plasowanie 
własnych produktów lub usług na korzystniejszych zasadach) i ponowne wykorzystywanie 
prywatnych danych zgromadzonych podczas świadczenia jednej usługi do celów innej 
usługi.  

• Egzekwowanie przepisów. Komisja będzie jedynym organem egzekwującym 
rozporządzenie. Będzie się to odbywać w ścisłej współpracy i koordynacji z organami 
krajowymi oraz przy wsparciu Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej. Na 
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strażników dostępu nieprzestrzegających przepisów, będą nakładane kary finansowe (do 
20% światowego obrotu w przypadku powtarzających się wykroczeń), a w przypadku 
systematycznego nieprzestrzegania przepisów będą wobec nich stosowane strukturalne 
środki naprawcze (zakaz nabywania innych przedsiębiorstw przez określony czas). 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0374(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: IMCO; Sprawozdawca: 
Andreas Schwab (PPE, Niemcy). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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