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Przyjęcie aktu o usługach cyfrowych 
W grudniu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie aktu o usługach cyfrowych, który ma 
zmienić unijne przepisy dotyczące moderowanie treści oraz promować przejrzyste i bezpieczniejsze środowisko 
internetowe. Podczas sesji plenarnej w lipcu 2022 r. Parlament ma poddać pod głosowanie porozumienie 
polityczne osiągnięte z Radą. 

Kontekst 
Przepisy regulujące świadczenie usług cyfrowych w UE nie były istotnie nowelizowane od czasu przyjęcia 
dyrektywy o handlu elektronicznym w 2000 r. W ciągu ostatnich 20 lat platformy internetowe zaczęły 
jednak odgrywać dominującą rolę w gospodarce uwagi, ponieważ wybierają informacje uznane za 
najistotniejsze dla użytkowników i często próbują spieniężyć ten proces za pomocą reklam lub transakcji. 
Ponadto pojawiły się nowe wyzwania społeczne, np. rozpowszechnianie podrobionych towarów, mowa 
nienawiści i dezinformacja w internecie. W tym kontekście w grudniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący aktu o usługach cyfrowych, w którym określiła nowe przepisy horyzontalne.  

Porozumienie polityczne  
Po długotrwałych negocjacjach międzyinstytucjonalnych Parlament i Rada osiągnęły w kwietniu 2022 r. 
wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych. Parlamentarna Komisja Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) zatwierdziła je 16 czerwca 2022 r. (36 głosów za, pięć 
głosów przeciw i jeden głos wstrzymujący się). Najważniejsze przepisy aktu przewidują, co następuje: 

 Platformy internetowe (np. media społecznościowe i platformy handlowe) i wyszukiwarki 
internetowe muszą wprowadzić środki, aby chronić użytkowników przed szkodliwymi i 
nielegalnymi treściami, towarami i usługami.  

 Platformy internetowe muszą być bardziej przejrzyste i odpowiedzialne (np. w odniesieniu 
do sposobu rekomendowania treści użytkownikom) oraz zastosować specjalne środki, aby 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w sieci. Nie mogą targetować reklam na 
podstawie danych osobowych osób małoletnich ani danych szczególnie chronionych (np. 
orientacja seksualna, religia i pochodzenie etniczne). Nie powinny też wykorzystywać 
swojego interfejsu internetowego do wywierania wpływu na zachowania użytkowników, 
tzw. zwodnicze interfejsy. Internetowe platformy handlowe muszą dołożyć większych 
starań, aby zapewnić wiarygodność informacji przekazywanych przez przedsiębiorców 
internetowych korzystających z platform, w tym za pośrednictwem wyrywkowych kontroli. 

 Na mocy aktu o usługach cyfrowych bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże 
wyszukiwarki internetowe będą podlegały bardziej rygorystycznym obowiązkom, biorąc 
pod uwagę znaczne ryzyko społeczne, jakie stwarzają w przypadku rozpowszechniania 
nielegalnych i szkodliwych treści, w tym dezinformacji. Będą one musiały przeprowadzać 
coroczną ocenę ryzyka oferowanych usług i dostosowywać strukturę lub algorytmy, aby 
zredukować ich wpływ. Ponadto muszą podjąć działania, aby ograniczyć zagrożenia dla 
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia, jakie ich działalność może stwarzać w czasach 
kryzysu (np. dezinformacja związana z COVID-19). 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są zwolnione z niektórych obowiązków, 
a na wdrożenie innych mają więcej czasu niż pozostałe przedsiębiorstwa. Komisja oceni 
wpływ nowych przepisów na małe przedsiębiorstwa. 

 Za egzekwowanie przepisów odpowiadają organy krajowe, które nadzorują mniejsze 
platformy, oraz Komisja, która ma wyłączne kompetencje w odniesieniu do bardzo dużych 
platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-directive
https://www.researchgate.net/publication/280132192_The_Attention_Economy_30
https://epthinktank.eu/2018/04/24/online-disinformation-and-the-eus-response/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220412IPR27111/akt-o-uslugach-cyfrowych-porozumienie-w-sprawie-bezpiecznego-srodowiska-online
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
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