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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że wolne i pluralistyczne media są podstawą demokratycznych 
społeczeństw; przypomina, że tradycyjne usługi medialne są ściśle regulowane w celu 
zapewnienia wolności wypowiedzi i wolności redakcyjnej w odniesieniu do treści, które 
publikują; wzywa do zapewnienia przede wszystkim dostępności legalnych treści 
objętych odpowiedzialnością, w tym redakcyjną, lub tworzonych przez dziennikarzy 
oraz wszelkich innych mediów podlegających już powszechnie uznanemu 
niezależnemu nadzorowi w taki sposób, aby ich treść nie podlegała dodatkowej 
kontroli, przy jednoczesnym stosowaniu jasnych i egzekwowalnych zasad dotyczących 
przejrzystości i odpowiedzialności platform z uwzględnieniem prywatności danych, 
bezpieczeństwa w internecie i przestrzegania praw podstawowych; zauważa w związku 
z tym, że potrzebne są ramy dostosowane do środowiska zarówno online, jak i offline 
oraz że decyzje redakcyjne i procesy algorytmiczne platform oraz usuwanie treści przez 
platformy internetowe mogą mieć duży wpływ na wolność wypowiedzi i dostęp do 
informacji;

2. uważa, że ze względu na szybki postęp technologiczny oraz rozwój nowych produktów 
i usług każdy nowy wniosek ustawodawczy dotyczący aktu prawnego o usługach 
cyfrowych powinien przewidywać trwałe przyszłościowe rozwiązania służące 
uaktualnieniu i doprecyzowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności i 
bezpieczeństwa platform, usług i produktów cyfrowych bez tworzenia 
nieuzasadnionych barier uniemożliwiających rozwój usług cyfrowych; podkreśla, że 
wszelkie nowe środki powinny być proporcjonalne, a przy ich praktycznym wdrażaniu 
należy uwzględniać zdolność finansową i udział odpowiednich dostawców w rynku w 
państwach członkowskich i w Unii, aby przyczynić się do zapewnienia równych 
warunków działania i promowania konkurencji;

3. podkreśla, że treści legalne i udostępniane zgodnie z prawem unijnym lub krajowym 
muszą pozostać w internecie oraz że usunięcie takich treści nie może prowadzić do 
identyfikacji poszczególnych użytkowników ani do przetwarzania danych osobowych;

4. przypomina, że obowiązki w zakresie przejrzystości dotyczące platform medialnych i 
usług świadczonych w internecie powinny również mieć zastosowanie do ich struktury 
własności i źródeł finansowania;

5. uważa, że tworzenie właściwych warunków jest niezbędne w celu wykorzystania 
pełnego potencjału jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że odpowiednie ramy 
obejmowałyby traktowanie otoczenia online podobnie jak działalności poza internetem, 
w tym w odniesieniu do reklam i podatków;

6. wzywa do stworzenia bezpiecznego otoczenia cyfrowego ze zrównoważonym 
podejściem dotyczącym praw podstawowych w celu promowania różnorodności opinii, 
neutralności sieci, wolności wypowiedzi, swobodnego dostępu do informacji i ochrony 
własności; zauważa, że komunikacja zawsze odbywa się w określonym kontekście i że 
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jednocześnie potrzebne są środki w celu dopilnowania, by nielegalne treści były szybko 
usuwane i nie pojawiały się ponownie; w związku z tym apeluje, aby zautomatyzowane 
procedury podlegały zasadom etyki, przejrzystości, rozliczalności oraz nadzoru i 
kontroli przez człowieka; podkreśla, że takie procedury należy uzupełnić skutecznymi 
mechanizmami składania skarg i dochodzenia roszczeń przez użytkowników, a 
mechanizmy te muszą zapewniać rozpatrywanie skarg bez zbędnej zwłoki w celu 
ochrony podstawowych wolności związanych z komunikacją;

7. wzywa Komisję do zadbania o to, aby operatorzy platform udostępniali sprawozdania z 
przejrzystości zawierające informacje na temat liczby przypadków, w których treści 
zostały bezzasadnie uznane za niezgodne z prawem lub udostępnione niezgodnie z 
prawem, oraz aby właściwe organy udostępniały informacje o liczbie przypadków, w 
których usunięcie treści prowadzi do wszczęcia postępowania przygotowawczego i 
ścigania przestępstwa;

8. wzywa do stosowania wszystkich możliwych środków technologicznych w walce z 
nielegalnymi treściami, jak również w przeciwdziałaniu szkodliwym treściom, 
dezinformacji, propagandzie i mowie nienawiści; podkreśla, że stosowanie takich 
środków powinno opierać się na nadzorze regulacyjnym i sądowym; zaznacza, że 
środki te nie mogą prowadzić do żadnych środków kontroli ex ante ani do filtrowania 
zamieszczanych treści, które nie są zgodne z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1;

9. zwraca uwagę, że oprócz obowiązków w zakresie przejrzystości i praw podstawowych 
skuteczne środki służące wyszukiwalności i znajdowalności treści oraz ograniczenia 
jawnych odniesień do własnych treści mogą w istotny sposób przyczynić się do 
rozpowszechniania legalnych treści, promowania pluralizmu informacji i mediów, 
różnorodności kulturowej i językowej oraz dostępu do wartościowych dla 
społeczeństwa treści wysokiej jakości; wskazuje na dobre praktyki w zakresie współ- i 
samoregulacji, które wzmacniają współpracę między platformami, posiadaczami praw, 
weryfikatorami faktów, organami i użytkownikami i które dają użytkownikom kontrolę 
poprzez możliwość oflagowania treści budzących wątpliwości; zwraca uwagę, że 
operatorzy mediów społecznościowych powinni w coraz większym stopniu 
oflagowywać treści wprowadzające w błąd;

10. apeluje, aby pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi dać przepisom sektorowym, 
które służą realizacji ogólnych celów społecznych i nadają im konkretny wymiar w 
poszczególnych sektorach, jak na przykład dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/13/UE2 i (UE) 2019/7903, i zagwarantować w ten sposób prawa twórców i 

1 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 
95 z 15.4.2010, s. 1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, 
(Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
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artystów w środowisku cyfrowym;

11. zwraca się do Komisji o ocenę najnowszego orzecznictwa krajowego, zgodnie z którym 
dostawcy usług mają 30 minut na usunięcie treści naruszających prawo, oraz o 
wyjaśnienie, co oznacza „niezwłocznie” w przypadku treści udostępnianych na żywo;

12. przypomina, że prokonkurencyjne systemy dostępu do danych uzupełniające 
egzekwowanie prawa konkurencji powinny dążyć do decentralizacji danych należących 
do posiadaczy danych, utrzymując zarazem zachęty do wprowadzania innowacji z 
korzyścią dla konsumentów;

13. podkreśla, że nowe przepisy powinny przede wszystkim zapewnić podstawowe 
wolności, takie jak wolność słowa, swobodę wyboru dla konsumentów i prawo do 
prywatności, a co za tym idzie, równe warunki działania w całym sektorze;

14. przypomina o konieczności usuwania istniejących i przyszłych barier, ograniczeń i 
obciążeń w świadczeniu usług cyfrowych, zwłaszcza dla MŚP i start-upów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego i niedyskryminacyjnego postępowania 
platform i proporcjonalnych obowiązków zarówno w internecie, jak i poza nim;

15. stanowczo opowiada się za zwiększeniem odpowiedzialności platform w przypadku 
nielegalnych i niebezpiecznych produktów, by w ten sposób wzmocnić jednolity rynek 
cyfrowy; przypomina, że w takich przypadkach odpowiedzialność platform powinna 
być adekwatna do celów z uwzględnieniem obowiązujących gwarancji konsumenckich, 
których należy cały czas przestrzegać, i ustanowienia równoległych środków 
dochodzenia roszczeń dla detalistów i konsumentów; uważa, że system mógłby działać 
tylko wtedy, gdy organy ścigania dysponowałyby odpowiednimi uprawnieniami, 
narzędziami i zasobami, by egzekwować przepisy i skutecznie współpracować w 
sprawach o charakterze transnarodowym;

16. podkreśla, że podążając za obecnymi postępami technologicznymi, trzeba 
zaktualizować, zmodyfikować i zwiększyć kompleksowość, jasność i przejrzystość 
przepisów unijnych i krajowych oraz uchylić zbędne i nieaktualne przepisy 
wykonawcze zamiast uchwalać kolejne.
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