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2a. Bardzo duże platformy internetowe 
oferują odbiorcom usługi możliwość 
korzystania z różnych systemów 
rekomendacji pochodzących od 
dostawców będących podmiotami trzecimi, 
jeżeli są one dostępne. Bardzo duże 
platformy internetowe oferują takim 
podmiotom trzecim sprawiedliwy i 
niedyskryminujący dostęp do tego samego 
systemu operacyjnego, sprzętu lub 
oprogramowania, do których dana 
platforma ma dostęp lub z których 
korzysta przy oferowaniu własnych 
systemów rekomendacji, a także dostęp do 
wskaźników wyników i 
zaangażowania. Bardzo duże platformy 
internetowe nie wykorzystują w celach 
komercyjnych żadnych danych 
generowanych przez osoby trzecie lub 
otrzymywanych od osób trzecich i 
zapewniają, aby wszelkie przetwarzanie 
danych osobowych związane z tymi 
działaniami było zgodne z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679, w 
szczególności z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 5 
ust. 1 lit. c). Bardzo duże platformy 
internetowe mogą ograniczać dostęp do 
systemów rekomendacji podmiotów 
trzecich jedynie tymczasowo i w zakresie 
ściśle niezbędnym do zaradzenia 
problemom technicznym oraz w 
wyjątkowych okolicznościach, gdy jest to 
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uzasadnione obowiązkiem wynikającym z 
art. 18 dyrektywy (UE) 2020/0359 i art. 32 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 
2016/679. O takich ograniczeniach 
powiadamia się w ciągu 24 godzin 
zainteresowane podmioty trzecie i Radę. 
Rada może zażądać usunięcia lub 
modyfikacji takich ograniczeń, jeżeli 
większością głosów uzna, że są one 
niepotrzebne lub nieproporcjonalne. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z nowym art. 33a i w oparciu o rezolucję INL komisji IMCO (rezolucja 
2020/2018(INL), pkt 81 i rozdział VII). Wymóg interoperacyjności zalecają w różnych 
formach specjalni doradcy wiceprzewodniczącej Komisji Margrethe Vestager, Furman i 
opinie o reklamach cyfrowych ze Zjednoczonego Królestwa oraz amerykański raport Stigler 
Centre. EIOD zaleca zastanowić się nad wprowadzeniem wymogów interoperacyjności w 
odniesieniu do bardzo dużych platform internetowych (opinia EIOD, ust. 84–85). 
Koncentracja siły w kilku bardzo dużych platformach mediów społecznościowych oznacza, że 
użytkownicy mają ograniczony wybór.
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Artykuł 33a
Interoperacyjność

1. Bardzo duże platformy internetowe 
zapewniają interoperacyjność głównych 
funkcji swoich usług, aby umożliwić 
międzyplatformową wymianę informacji z 
podmiotami trzecimi. Bardzo duże 
platformy internetowe publicznie 
dokumentują wszystkie udostępnione 
przez nie w tym celu interfejsy 
programowania aplikacji.
2. Bardzo duże platformy internetowe 
mogą ograniczyć dostęp do swoich 
głównych funkcji jedynie tymczasowo i w 
wyjątkowych okolicznościach, w 
przypadkach uzasadnionych obowiązkiem 
wynikającym z art. 18 dyrektywy [XX] w 
sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa 
w całej Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 
2016/1148, lub art. 32 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) 2016/679. O takich 
ograniczeniach powiadamia się w ciągu 
24 godzin zainteresowane podmioty 
trzecie i Radę. Rada może zażądać 
usunięcia lub modyfikacji takich 
ograniczeń, jeżeli większością głosów 
uzna, że są one niepotrzebne lub 
nieproporcjonalne.
3. Bardzo duże platformy internetowe nie 
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wykorzystują do użytku handlowego 
żadnych danych wygenerowanych przez 
podmioty trzecie lub otrzymanych od nich 
w wyniku działań w zakresie 
interoperacyjności w celach innych niż 
umożliwienie tych działań. Wszelkie 
przetwarzanie danych osobowych 
związane z tą działalnością odbywa się 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/679, w szczególności z art. 6 ust. 1 
lit. a) i art. 5 ust. 1 lit. c).
4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające charakter i zakres 
obowiązków wymienionych w ust. 1, w 
tym otwarte standardy i protokoły, takie 
jak interfejsy programowania aplikacji.

Or. en
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Artykuł 34a
Normy dotyczące zrównoważonej 

konsumpcji
Zgodnie z przepisami określonymi w art. 
34 Komisja wspiera i promuje 
opracowywanie i wdrażanie dobrowolnych 
norm ustanowionych przez odpowiednie 
europejskie i międzynarodowe organy 
normalizacyjne, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012, w 
odniesieniu do wystarczalności danych, w 
celu ograniczenia wytwarzania danych, w 
szczególności danych o ruchu, w tym 
zmniejszenia związanego z tym zużycia 
energii elektrycznej, wody i ciepła oraz 
zasobów z centrów danych.

Or. en
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Artykuł 35a
Zgromadzenia obywatelskie ds. kodeksów 

postępowania
W odniesieniu do każdego kodeksu 
postępowania ustanawia się europejskie 
zgromadzenie obywatelskie, które 
monitoruje wyniki kodeksu postępowania, 
omawia główne zagadnienia na forum 
publicznym oraz ustala zalecenia 
dotyczące polityki publicznej dla Komisji. 
Członkowie europejskich zgromadzeń 
obywatelskich są wybierani losowo przez 
Komisję, tak aby byli w dużej mierze 
reprezentatywni dla społeczeństwa 
europejskiego, z uwzględnieniem płci, 
wieku, lokalizacji i klasy społecznej. 
Komisja może wydać wytyczne, aby 
ułatwić tworzenie zgromadzeń 
obywatelskich.

Or. en
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Artykuł 50a
Opłata nadzorcza

Komisja pobiera roczną opłatę nadzorczą 
od bardzo dużych platform internetowych 
zdefiniowanych w art. 25. Opłata nie 
przekracza kosztów ponoszonych w 
związku z zadaniami nadzorczymi w 
odniesieniu do art. 25–33 niniejszego 
rozporządzenia. W celu wykonania 
niniejszego artykułu Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 69 
ustanawiające metody obliczania, aby 
określić konkretną opłatę dla każdej 
bardzo dużej platformy internetowej 
zdefiniowanej w art. 25. Niniejszy artykuł 
nie narusza prawa właściwych organów 
krajowych do pobierania opłat zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. en
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4. Najpóźniej trzy lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja, po konsultacji 
z Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych, 
przeprowadza ocenę jej funkcjonowania 
i przedkłada sprawozdanie z tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, 
uwzględniając pierwsze lata stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Na podstawie 
tych ustaleń i z należytym uwzględnieniem 
opinii Europejskiej Rady ds. Usług 
Cyfrowych temu sprawozdaniu 
w stosownych przypadkach towarzyszy 
wniosek dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do struktury 
Rady.

4. Najpóźniej trzy lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja, po konsultacji 
z Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych, 
przeprowadza ocenę stosowania sekcji 4, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności skuteczniejszego i 
jednolitego egzekwowania przepisów 
dotyczących bardzo dużych platform 
internetowych, i przedkłada sprawozdanie 
z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, 
uwzględniając pierwsze lata stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Na podstawie 
tych ustaleń i z należytym uwzględnieniem 
opinii Europejskiej Rady ds. Usług 
Cyfrowych temu sprawozdaniu 
w stosownych przypadkach towarzyszy 
wniosek dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do 
utworzenia struktury europejskiego 
organu nadzoru platform przy Radzie. 
Taką cenę powtarza się co dwa lata.

Or. en


