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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wiele kwestii związanych z prawem cywilnym i handlowym oraz z 
egzekwowaniem prawa cywilnego i administracyjnego jest również szczególnie 
istotnych z punktu widzenia relacji czysto konsumenckich;

1. zaznacza, że kiedy tylko jest to technicznie wykonalne i racjonalne, pośrednicy powinni 
obowiązkowo umożliwiać anonimowe korzystanie ze swoich usług i anonimową 
płatność za nie, ponieważ anonimowość skutecznie zapobiega nieuprawnionemu 
ujawnianiu danych oraz kradzieży tożsamości; zauważa, że w przypadkach, w których 
dyrektywa w sprawie praw konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek 
podania danych identyfikacyjnych, można zobowiązać dostawców największych 
platform handlowych do weryfikacji tych danych identyfikacyjnych, natomiast w 
innych przypadkach należy utrzymać prawo do anonimowego korzystania z usług 
cyfrowych;

2. zauważa, że ponieważ aktywność osób fizycznych w internecie pozwala na dogłębną 
analizę ich osobowości i umożliwia manipulację, gromadzenie i wykorzystywanie 
danych osobowych dotyczących korzystania z usług cyfrowych powinno podlegać 
szczególnym ramom ochrony prywatności i być ograniczać się do zakresu niezbędnego 
do świadczenia danej usługi i wystawienia za nią rachunku;

3. zauważa, że narzędzia zautomatyzowane nie są w stanie odróżnić treści niezgodnych z 
prawem od treści zgodnych z prawem w danym kontekście; podkreśla, że zapewniana 
przez usługodawców weryfikacja automatycznych raportów przez człowieka nie 
rozwiązuje tego problemu, ponieważ w przypadku pracowników prywatnych brakuje 
niezależności, kwalifikacji i rozliczalności, jakimi cechują się organy publiczne; 
zaznacza zatem, że w akcie prawnym o usługach cyfrowych należy wyraźnie zakazać 
jakiegokolwiek zobowiązywania dostawców usług hostingowych lub innych 
pośredników technicznych do korzystania ze zautomatyzowanych narzędzi 
moderowania treści oraz zrezygnować z narzucania mechanizmów zgłaszania i trwałego 
usuwania treści (ang. notice and stay down); nalega, aby procedury moderowania treści 
stosowane przez dostawców nie skutkowały środkami kontroli ex ante opartymi na 
zautomatyzowanych narzędziach lub filtrowaniu treści w chwili zamieszczania;

4. zaznacza, że egzekwowanie prawa, rozstrzyganie o zgodności aktywności internetowej 
z prawem oraz nakazywanie dostawcom usług hostingowych jak najszybszego 
usunięcia lub zablokowania treści niezgodnych z prawem powinno pozostawać w gestii 
niezależnych organów sądowych; uważa, że obowiązkowi usunięcia treści powinni 
podlegać jedynie dostawcy usług hostingowych posiadający faktyczną wiedzę o 
treściach niezgodnych z prawem i charakterze tej niezgodności;

5. zaznacza, że rozpowszechnianie fałszywych i rasistowskich informacji w mediach 
społecznościowych należy zatamować, zapewniając użytkownikom możliwość wpływu 
na to, jakie treści są im proponowane; zaznacza, że dobór treści na podstawie śledzenia 
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aktywności użytkowników powinien wymagać ich zgody; proponuje, aby użytkownicy 
sieci społecznościowych mieli prawo do przeglądania osi czasu w porządku 
chronologicznym; sugeruje, że platformy o pozycji dominującej powinny zapewniać 
użytkownikom korzystającym z API możliwość doboru treści za pomocą wybranego 
przez nich oprogramowania lub usług;

6. zaznacza, że aby przezwyciężyć efekt uzależnienia od sieci scentralizowanych oraz 
zapewnić konkurencję i wybór dla konsumentów, należy zapewnić użytkownikom 
dominujących serwisów społecznościowych i komunikatorów prawo do interakcji 
między różnymi platformami za pośrednictwem otwartych interfejsów (wzajemna 
łączność).


