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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: 
dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność internetową
(2020/2019(INL))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla 
użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)2,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 czerwca 2018 r. ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 
(COM(2018)0434),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w 
sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do 
przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego3,   

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych (COM(2020)0066), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy (COM(2020)0067),

– uwzględniając art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka,

– uwzględniając art. 47 i 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisję Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0000/2020),

1 Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57.
2 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
3 Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 7.
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A. mając na uwadze, że usługi cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki Unii i źródło 
utrzymania dużej liczby jej obywateli, należy regulować w sposób zapewniający 
równowagę między najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak poszanowanie praw 
podstawowych i innych praw obywateli, a potrzebą wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego;

B. mając na uwadze, że szeregu kluczowych aspektów prawa cywilnego i handlowego 
nie rozwiązano w sposób zadowalający w prawie unijnym ani krajowym, a także 
mając na uwadze, że sytuacja ta ulega pogorszeniu w związku z gwałtownym i coraz 
szybszym rozwojem w dziedzinie usług cyfrowych w ostatnich dziesięcioleciach, w 
szczególności pojawieniem się nowych modeli biznesowych;

C. mając na uwadze, że ze względu na silne, oparte na danych efekty sieciowe niektóre 
przedsiębiorstwa oferujące usługi cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że innym 
podmiotom coraz trudniej jest konkurować;

D mając na uwadze, że samo egzekwowanie prawa konkurencji ex post nie może 
skutecznie zniwelować wpływu dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na jednolitym rynku cyfrowym;

E. mając na uwadze, że platformy oferujące hosting treści nie służą już jedynie 
wyświetlaniu treści, ale przekształciły się w wyrafinowane struktury i podmioty 
rynku, w szczególności w przypadku sieci społecznościowych, które pozyskują 
i wykorzystują dane dotyczące użytkowania; mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać uczciwych warunków korzystania z takich 
platform; 

F. mając na uwadze, że platformy oferujące hosting treści mogą decydować o tym, jakie 
treści są udostępniane ich użytkownikom, a tym samym wywierać znaczący wpływ na 
sposób pozyskiwania i przekazywania informacji, do tego stopnia, że owe platformy 
stały się de facto przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; mając na uwadze, że 
przestrzenią publiczną należy zarządzać w sposób zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych użytkowników;

G. mając na uwadze, że przestrzeganie prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie tylko ze 
skutecznym egzekwowaniem praw, lecz także w szczególności z zapewnieniem 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich; mając na uwadze, że 
przekazanie prywatnym przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie podejmowania 
decyzji dotyczących legalności treści lub uprawnień w zakresie egzekwowania prawa 
może naruszyć prawo do rzetelnego procesu sądowego i grozi niezapewnieniem 
skutecznego środka odwoławczego;

H. mając na uwadze, że platformy oferujące hosting treści często stosują mechanizmy 
zautomatyzowanego usuwania treści, które budzą uzasadnione obawy dotyczące 
praworządności, w szczególności gdy zachęca się je do stosowania takich 
mechanizmów w sposób proaktywny i dobrowolny, co prowadzi do sytuacji, w której 
usuwanie treści odbywa się bez wyraźnej podstawy prawnej, co jest sprzeczne z 
art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka, stanowiącym, że wymogi formalne, 
warunki, ograniczenia i sankcje, którym podlega korzystanie z wolności wyrażania 
opinii i swobodnego dostępu do informacji, muszą być przewidziane przez ustawę;



PR\1203569PL.docx 5/27 PE650.529v01-00

PL

I. mając na uwadze, że systemy prawa cywilnego regulujące praktyki platform 
oferujących hosting treści w zakresie moderowania treści opierają się na określonych 
przepisach sektorowych na szczeblu Unii, a także na przepisach przyjętych przez 
państwa członkowskie na szczeblu krajowym, oraz że istnieją znaczne różnice w 
zakresie obowiązków nakładanych na platformy oferujące hosting treści oraz w 
zakresie mechanizmów egzekwowania przepisów funkcjonujących w różnych 
systemach prawa cywilnego; mając na uwadze, że sytuacja ta wymaga reakcji na 
szczeblu Unii;

J. mając na uwadze, że obecny model biznesowy niektórych platform oferujących 
hosting treści ma na celu promowanie treści, które mogą przyciągać uwagę 
użytkowników, a tym samym generować więcej danych profilujących w celu 
oferowania skuteczniejszych reklam ukierunkowanych, a tym samym zwiększenia 
zysków; mając na uwadze, że takie profilowanie w połączeniu z reklamami 
ukierunkowanymi często prowadzi do wzmocnienia treści odwołujących się do 
emocji, stanowiąc wielokrotnie źródło sensacji na kanałach informacyjnych i w 
systemach rekomendacji;

K. mając na uwadze, że oferowanie użytkownikom reklam kontekstowych wymaga mniej 
danych użytkowników niż ukierunkowana reklama behawioralna, a tym samym jest 
mniej inwazyjne; 

L. mając na uwadze, że wybór logiki algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści przy ograniczonych możliwościach nadzoru 
publicznego, co budzi obawy dotyczące odpowiedzialności; 

M. mając na uwadze, że dominujące platformy oferujące hosting treści umożliwiają 
swoim użytkownikom korzystanie z ich profili w celu logowania się na stronach 
internetowych osób trzecich, zyskując możliwość śledzenia ich aktywności nawet 
poza środowiskiem ich własnej platformy, co stanowi przewagę konkurencyjną w 
dostępie do danych dla algorytmów opiekowania się treścią;

N. mając na uwadze, że tzw. inteligentne umowy, oparte na technologiach rozproszonego 
rejestru, w tym łańcuchach bloków, które umożliwiają zdecentralizowane i w pełni 
identyfikowalne prowadzenie rejestrów i automatyczne wykonanie, są stosowane 
w wielu dziedzinach bez odpowiednich ram prawnych; mając na uwadze, że legalność 
takich umów i ich wykonalność w sytuacjach transgranicznych są niepewne;  

O. mając na uwadze, że warunki korzystania z platform, które nie podlegają 
negocjacjom, często wskazują zarówno na prawo właściwe, jak i na sądy właściwe 
poza Unią, co stanowi przeszkodę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości; mając na 
uwadze, że kwestia, które przepisy prawa prywatnego międzynarodowego odnoszą się 
do prawa do danych, nie jest jednoznacznie określona w prawie Unii ani w prawie 
międzynarodowym;

P. mając na uwadze, że dostęp do danych jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki 
cyfrowej; mając na uwadze, że dzięki wyeliminowaniu efektów „lock-in” 
interoperacyjność danych może odegrać ważną rolę w zapewnieniu uczciwych 
warunków rynkowych;
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Akt prawny o usługach cyfrowych

1. zwraca się do Komisji o bezzwłoczne przedłożenie zestawu wniosków ustawodawczych 
obejmujących akt prawny o usługach cyfrowych o szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez uszczerbku dla szczegółowych aspektów przyszłych 
wniosków ustawodawczych jako podstawę prawną należy wybrać art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2. proponuje, aby akt o usługach cyfrowych zawierał rozporządzenie ustanawiające prawa 
wynikające z umowy w zakresie zarządzania treścią, określające przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania treści oraz gwarantujące dostępne i 
niezależne środki zaskarżenia;

Prawa w zakresie moderowania treści

3. uważa, że wszelkie ostateczne decyzje dotyczące legalności treści tworzonych przez 
użytkowników muszą być wydawane przez niezależne organy sądowe, a nie przez 
prywatne podmioty handlowe;

4. nalega, aby rozporządzenie zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w zakresie 
moderowania treści;

5. zaleca ustanowienie Europejskiej Agencji, której zadaniem byłoby monitorowanie i 
egzekwowanie przestrzegania praw wynikających z umowy w zakresie zarządzania 
treścią, kontrolowanie wszelkich algorytmów stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie; 

6. sugeruje, aby platformy oferujące hosting treści regularnie przedkładały Europejskiej 
Agencji sprawozdania z przejrzystości w zakresie zgodności ich warunków z 
przepisami aktu prawnego o usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby platformy 
oferujące hosting treści publikowały swoje decyzje dotyczące usuwania treści 
tworzonych przez użytkowników w ogólnodostępnej bazie danych;

7. zaleca ustanowienie niezależnych organów rozstrzygania sporów, których zadaniem 
byłoby rozstrzyganie sporów dotyczących moderowania treści; 

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, że akt prawny o usługach cyfrowych nie może 
zawierać przepisów zmuszających platformy oferujące hosting treści do stosowania 
jakiejkolwiek formy w pełni zautomatyzowanych kontroli ex ante treści i uważa, że 
każdy taki mechanizm dobrowolnie stosowany przez platformy musi podlegać kontroli 
przez Europejską Agencję w celu zapewnienia zgodności z aktem prawnym o usługach 
cyfrowych; 

Prawa w zakresie opiekowania się treścią, danych i reklam online

9. uważa, że ukierunkowane na użytkownika wzmocnienie treści poprzez prezentowane w 
nich poglądy lub stanowiska stanowi jedną z najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności w przypadkach, w których widoczność 
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takich treści jest zwiększona na podstawie wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w celu optymalizacji profili użytkowników pod 
kątem reklam ukierunkowanych; 

10. jest zdania, że wykorzystanie reklamy ukierunkowanej musi być ściślej uregulowane na 
korzyść mniej inwazyjnych form reklamy, które nie wymagają rozbudowanego 
mechanizmu śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

11. w związku z tym zaleca, aby akt prawny o usługach cyfrowych wyznaczał wyraźne 
granice w odniesieniu do warunków gromadzenia danych do celów reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich; 

12. wzywa Komisję do ocenienia możliwości określenia sprawiedliwych warunków 
umownych w celu ułatwienia wymiany danych z myślą o rozwiązaniu problemu braku 
równowagi pod względem pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu zbadać 
możliwości ułatwienia interoperacyjności i przenoszenia danych;

13. wzywa do tego, aby platformy oferujące hosting treści dawały użytkownikom wybór, 
czy wyrazić zgodę na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej w oparciu o uprzednią 
interakcję użytkownika z treściami na tej samej platformie oferującej hosting treści lub 
na stronach internetowych osób trzecich;

14. wzywa ponadto do zagwarantowania użytkownikom odpowiedniego wpływu na 
kryteria, zgodnie z którymi odbywa się proces opiekowania się treścią i prezentowania 
jej użytkownikom; stwierdza, że powinno to również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią;

15. sugeruje, by platformy oferujące hosting treści publikowały wszystkie sponsorowane 
reklamy, które są widoczne dla ich użytkowników;

16. wyraża ubolewanie z powodu istniejącej asymetrii informacyjnej między platformami 
oferującymi hosting treści a organami publicznymi i wzywa do usprawnienia wymiany 
niezbędnych informacji;

Przepisy w zakresie inteligentnych umów i łańcuchów bloków

17. wzywa Komisję do oceny rozwoju i wykorzystania technologii rozproszonego rejestru, 
w tym łańcuchów bloków, w szczególności tzw. inteligentnych umów, mianowicie 
kwestii legalności i egzekwowania inteligentnych umów w sytuacjach transgranicznych, 
oraz do przedstawienia wniosków dotyczących odpowiednich ram prawnych;

18. zdecydowanie zaleca, aby inteligentne umowy zawierały mechanizmy, które mogą 
wstrzymać ich wykonanie, w szczególności w celu uwzględnienia obaw słabszych stron 
i zapewnienia przestrzegania praw wierzycieli w przypadku niewypłacalności i 
restrukturyzacji;

Przepisy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego

19. uważa, że niepodlegające negocjacjom warunki nie powinny uniemożliwiać 
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skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sądach Unii ani pozbawiać 
obywateli lub przedsiębiorstw Unii praw dostępu do danych oraz że status praw dostępu 
do danych na mocy prawa prywatnego międzynarodowego jest niepewny i tracą na tym 
obywatele i przedsiębiorstwa Unii;

20. podkreśla znaczenie zapewnienia, aby korzystanie z usług cyfrowych w Unii w pełni 
podlegało prawu Unii i jurysdykcji sądów Unii;

21. stwierdza ponadto, że rozwiązania ustawodawcze dotyczące tych kwestii należy znaleźć 
na szczeblu Unii, jeżeli działania na szczeblu międzynarodowym wydają się 
niewykonalne lub jeżeli istnieje ryzyko, że wykonanie tych działań zajmie zbyt dużo 
czasu;

o

o o

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz 
szczegółowych zaleceń zawartych w załączniku Komisji i Radzie.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI

ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI POSTULOWANEGO WNIOSKU

A. ZASADY I CELE POSTULOWANEGO WNIOSKU

PODSTAWOWE ZASADY I CELE WNIOSKU:

• We wniosku przedstawiono oba wnioski, które powinny zostać włączone do aktu 
prawnego o usługach cyfrowych i które mają względem niego charakter 
uzupełniający.

• Wniosek ma na celu wzmocnienie przepisów prawa cywilnego i handlowego 
mających zastosowanie do podmiotów handlowych działających w internecie w 
odniesieniu do usług cyfrowych.

• Wniosek ma na celu wzmocnienie praw wynikających z umowy w zakresie 
moderowania treści i opiekowania się nią. 

• Wniosek ma na celu dalsze zajęcie się kwestią nieuczciwych warunków stosowanych 
w kontekście usług cyfrowych.

• We wniosku podniesiono kwestię dotyczącą aspektów gromadzenia danych w sposób 
naruszający przysługujące użytkownikom uczciwe prawa wynikające z umowy.

• We wniosku uwzględniono znaczenie rzetelnego wdrożenia praw użytkowników w 
zakresie interoperacyjności i możliwości przenoszenia. 

• We wniosku uwzględniono konieczność właściwego uregulowania aspektów prawa 
cywilnego i handlowego dotyczących technologii rozproszonego rejestru, w tym 
łańcuchów bloków, w szczególności inteligentnych umów.

• We wniosku podniesiono kwestię znaczenia przepisów prawa prywatnego 
międzynarodowego, które zapewniają jasność i pewność prawa w odniesieniu do 
niepodlegających negocjacji warunków stosowanych przez platformy internetowe oraz 
praw dostępu do danych, tak aby odpowiednio zagwarantować dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości. 

I. WNIOSKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W AKCIE PRAWNYM O USŁUGACH 
CYFROWYCH

Kluczowe elementy wniosków, które należy uwzględnić w akcie prawnym o usługach 
cyfrowych:

Rozporządzenie „w sprawie praw wynikających z umowy w zakresie zarządzania 
treścią”, zawierające następujące elementy:

• powinno mieć zastosowanie do zarządzania treścią, w tym do moderowania treści i 
opiekowania się nią, w odniesieniu do treści dostępnych w Unii; 

• powinno przewidywać zasady moderowania treści, w tym w odniesieniu do 
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dyskryminacyjnych praktyk w zakresie moderowania treści; 

• powinno zapewniać standardy formalne i zasady proceduralne dla systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści; 

• powinno przewidywać niezależny mechanizm rozstrzygania sporów;

• powinno być w pełni zgodne z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, jak również z prawami podstawowymi. 

Należy ustanowić Europejską Agencję Zarządzania Treścią, której główne zadania 
obejmują: 

• regularną kontrolę algorytmów wykorzystywanych przez platformy oferujące hosting 
treści w celu moderowania treści i opiekowania się nią;

• regularny przegląd zgodności platform oferujących hosting treści z rozporządzeniem 
oraz innymi przepisami wchodzącymi w skład aktu prawnego o usługach cyfrowych, 
w szczególności w zakresie prawidłowego wdrożenia standardów dotyczących 
procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych treści oraz moderowania treści w ich 
warunkach, na podstawie sprawozdań z przejrzystości udostępnianych przez platformy 
oferujące hosting treści oraz ogólnodostępnej bazy danych decyzji o usunięciu treści, 
która zostanie utworzona na podstawie aktu prawnego o usługach cyfrowych;

• współpracę z platformami oferującymi hosting treści w obszarze najlepszych praktyk 
w celu spełnienia wymogów dotyczących przejrzystości i odpowiedzialności za 
warunki, jak również najlepszych praktyk w zakresie moderowania treści i wdrażania 
procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych treści;

• nakładanie grzywien za nieprzestrzeganie aktu prawnego o usługach cyfrowych. 
Grzywny należy ustalić na poziomie do 4 % całkowitych światowych rocznych 
obrotów pośrednika oferującego hosting treści i uwzględnić w nich ogólną zgodność 
platformy z aktem prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny powinny stanowić 
wkład do specjalnego funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów 
operacyjnych organów rozstrzygania sporów opisanych w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny obejmować:

o brak wdrożenia systemu zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

o brak przejrzystych, dostępnych i niedyskryminujących warunków;

o brak zapewnienia Europejskiej Agencji dostępu do algorytmów moderowania 
treści i opiekowania się nią w celu dokonania ich przeglądu;

o nieprzedłożenie Europejskiej Agencji sprawozdań z przejrzystości;

• publikowanie półrocznych sprawozdań z całej swojej działalności.

Sprawozdania z przejrzystości w zakresie zarządzania treścią należy sporządzać w 
następujący sposób:
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Akt prawny o usługach cyfrowych powinien zawierać przepisy zobowiązujące platformy 
oferujące hosting treści do regularnego przekazywania Agencji sprawozdań z przejrzystości. 
Sprawozdania takie powinny w szczególności zawierać:

 informacje dotyczące zgłoszeń przetwarzanych przez pośrednika oferującego hosting 
treści, w tym:

o całkowitą liczbę otrzymanych zgłoszeń;

o liczbę otrzymanych zgłoszeń w podziale na kategorie podmiotów zgłaszających, 
takie jak osoby fizyczne, organy publiczne lub przedsiębiorstwa prywatne;

o całkowitą liczbę zrealizowanych wniosków o usunięcie nielegalnych treści;

o całkowitą liczbę otrzymanych zgłoszeń sprzeciwu lub odwołań oraz informacje o 
sposobie ich rozstrzygnięcia;

o średni upływ czasu między publikacją, zgłoszeniem, zgłoszeniem sprzeciwu i 
usunięciem nielegalnych treści;

 informacje na temat liczby pracowników zatrudnionych do moderowania treści, ich 
lokalizacji, wykształcenia i umiejętności językowych, a także wszelkich algorytmów 
wykorzystywanych do podejmowania decyzji;

 informacje dotyczące wezwań do udzielenia informacji skierowanych przez organy 
publiczne, takie jak organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, w tym liczba 
wezwań w pełni zrealizowanych oraz tych, które nie zostały zrealizowane lub zostały 
zrealizowane jedynie częściowo;

 informacje na temat egzekwowania warunków.

Ponadto platformy oferujące hosting treści powinny publikować swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści w ogólnodostępnej bazie danych.

Niezależne organy rozstrzygania sporów, które mają zostać ustanowione na mocy 
rozporządzenia, powinny sporządzać sprawozdania na temat liczby skierowanych do nich 
spraw, w tym liczby spraw, które zostały rozpatrzone.

II. WNIOSKI UZUPEŁNIAJĄCE DO AKTU PRAWNEGO O USŁUGACH CYFROWYCH

Środki dotyczące opiekowania się treścią, danych i reklam online naruszających 
przysługujące użytkownikom uczciwe prawa wynikające z umowy powinny obejmować:

 Środki służące ograniczeniu danych gromadzonych przez platformy oferujące hosting 
treści na podstawie interakcji użytkowników z treściami udostępnianymi na 
platformach oferujących hosting treści w celu uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam spersonalizowanych.

 Użytkownicy platform oferujących hosting treści powinni mieć możliwość wyboru, 
czy chcą otrzymywać reklamy ukierunkowane, czy też nie.
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 Platformy oferujące hosting treści powinny udostępniać archiwum reklam 
sponsorowanych, które były pokazywane ich użytkownikom, w tym następujące 
informacje:

 czy dana reklama jest obecnie aktywna czy nieaktywna;

 okres, w którym reklama była aktywna;

 imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe reklamodawcy;

 całkowita liczba użytkowników, do których dotarła reklama;

 informacje o grupie użytkowników, do których skierowana była reklama;

 kwota zapłacona za reklamę.

Droga do rzetelnego wdrożenia praw użytkowników w zakresie interoperacyjności i 
możliwości przenoszenia powinna obejmować: 

 ocenę możliwości określenia sprawiedliwych warunków umownych w celu 
ułatwienia wymiany danych z myślą o rozwiązaniu problemu braku równowagi pod 
względem pozycji rynkowej, w szczególności poprzez interoperacyjność 
i przenoszenie danych.

Droga do właściwego uregulowania aspektów prawa cywilnego i handlowego 
dotyczących technologii rozproszonego rejestru, w tym łańcuchów bloków, 
w szczególności inteligentnych umów, powinna obejmować: 

 środki zapewniające właściwe ramy prawne dla rozwoju i wdrażania usług 
cyfrowych z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru, w tym łańcuchów 
bloków, w szczególności dla inteligentnych umów; 

 środki zapewniające, aby inteligentne umowy zawierały mechanizmy, które mogą 
wstrzymać ich wykonanie, w szczególności z uwagi na obawy słabszej strony 
i w poszanowaniu praw wierzycieli w przypadku niewypłacalności i restrukturyzacji. 

Droga do sprawiedliwych przepisów prawa prywatnego międzynarodowego, które nie 
pozbawiają użytkowników dostępu do wymiaru sprawiedliwości, powinna:

 obejmować środki zapewniające, aby niepodlegające negocjacjom warunki nie 
obejmowały przepisów regulujących kwestie prawa prywatnego międzynarodowego 
ze szkodą dla dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

 obejmować środki wyjaśniające przepisy prawa prywatnego międzynarodowego w 
zakresie danych bez szkody dla podmiotów Unii;  

 opierać się na multilateralizmie oraz, w miarę możliwości, być uzgodniona na 
odpowiednich forach międzynarodowych. 

Tylko w przypadku gdy osiągnięcie rozwiązania opartego na multilateralizmie w rozsądnym 
terminie okaże się niemożliwe, należy proponować środki stosowane w ramach Unii, aby 
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zapewnić, by korzystanie z usług cyfrowych w Unii było w pełni regulowane prawem Unii w 
ramach jurysdykcji sądów unijnych.
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B. TEKST POSTULOWANEGO WNIOSKU USTAWODAWCZEGO

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie praw wynikających z umowy w zakresie zarządzania treścią 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Warunki, które dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego stosują w relacjach z 
użytkownikami, często nie podlegają negocjacjom i mogą być jednostronnie zmieniane 
przez tych dostawców. Konieczne jest podjęcie działań na szczeblu ustawodawczym 
w celu ustanowienia minimalnych norm dla takich warunków, w szczególności w 
odniesieniu do zasad proceduralnych dotyczących zarządzania treścią.

(2) Systemy prawa cywilnego regulujące praktyki platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym; istnieją znaczne różnice w zakresie obowiązków nakładanych przez 
te systemy prawa cywilnego na platformy oferujące hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów.

(3) Wynikająca z powyższego fragmentacja systemów prawa cywilnego regulujących 
moderowanie treści przez platformy oferujące hosting treści jest nie tylko źródłem 
niepewności prawa, która może prowadzić do przyjmowania przez takie platformy 
bardziej restrykcyjnych praktyk, niż jest to konieczne, w celu zminimalizowania ryzyka 
związanego z korzystaniem z ich usług, lecz także prowadzi do fragmentacji jednolitego 
rynku cyfrowego, która hamuje wzrost gospodarczy i innowacje.

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści oraz dominującą pozycję kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do hostingu treści należy uregulować w sposób 
pociągający za sobą pełną harmonizację, a więc w drodze rozporządzenia.

(5) W odniesieniu do relacji z użytkownikami niniejsze rozporządzenie powinno określać 
minimalne standardy przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie warunków 
korzystania z platform oferujących hosting treści. Warunki powinny obejmować 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i procedury moderowania treści, które powinny 
gwarantować dostępne i niezależne środki zaskarżenia.
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(6) Ukierunkowane na użytkownika wzmocnienie treści poprzez prezentowane w nich 
poglądy lub stanowiska stanowi jedną z najszkodliwszych praktyk w społeczeństwie 
cyfrowym, w szczególności w przypadkach, w których takie treści są wzmocnione na 
podstawie wcześniejszej interakcji użytkownika z innymi wzmocnionymi treściami oraz 
w celu optymalizacji profili użytkowników pod kątem reklam ukierunkowanych. 

(7) W celu zapewnienia, między innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić swoich praw, 
należy im zagwarantować odpowiedni wpływ na proces opiekowania się treścią, która 
jest im prezentowana, w tym możliwość całkowitej rezygnacji z jakiegokolwiek 
opiekowania się treścią. W szczególności użytkownicy nie powinni być objęci 
procesem opiekowania się treścią bez wyraźnej zgody.

(8) Ogólna zgoda użytkownika na warunki korzystania z platform oferujących hosting 
treści lub na jakikolwiek inny ogólny opis zasad związanych z zarządzaniem treścią 
przez platformy oferujące hosting treści nie powinna być traktowana jako wystarczająca 
zgoda na wyświetlanie użytkownikowi treści podlegających automatycznej opiece.

(9) Niniejsze rozporządzenie nie powinno zawierać przepisów zmuszających platformy 
oferujące hosting treści do stosowania jakiejkolwiek formy w pełni zautomatyzowanej 
kontroli ex ante treści.

(10) Niniejsze rozporządzenie powinno również zawierać przepisy służące zwalczaniu 
dyskryminacyjnych praktyk w zakresie moderowania treści, w szczególności gdy treści 
tworzone przez użytkowników są usuwane ze względu na wygląd, pochodzenie 
etniczne, płeć, orientację seksualną, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub klasę społeczną.

(11) Prawo do dokonania zgłoszenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinno 
przysługiwać każdej osobie fizycznej lub prawnej, w tym organom publicznym, którym 
udostępnia się treści za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji. Platforma 
oferująca hosting treści powinna jednak mieć możliwość zablokowania dokonywania 
dalszych zgłoszeń w przypadku użytkownika, który wielokrotnie dokonywał 
nieprawdziwych zgłoszeń.

(12) W przypadku gdy dokonano zgłoszenia, należy poinformować o tym fakcie, w 
szczególności o przyczynach zgłoszenia, podmiot zamieszczający treść, udzielić mu 
informacji o procedurze, w tym o procedurze odwoławczej i możliwości skierowania 
sprawy do niezależnych organów rozstrzygania sporów, a także o dostępnych środkach 
zaskarżenia w przypadku nieprawdziwych zgłoszeń. Nie należy jednak przekazywać 
takich informacji, jeżeli platforma oferująca hosting treści została poinformowana przez 
organy publiczne o trwających dochodzeniach organów ścigania. W takim przypadku 
poinformowanie podmiotu zamieszczającego treść o dokonanym zgłoszeniu powinno 
należeć do właściwych organów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(13) O decyzji w sprawie zgłoszenia należy poinformować wszystkie zainteresowane strony. 
Informacje przekazywane zainteresowanym stronom powinny także obejmować, oprócz 
wyniku decyzji, co najmniej uzasadnienie decyzji oraz informację, czy została podjęta 
przez człowieka, jak również istotne informacje dotyczące przeglądu lub środków 
zaskarżenia.

(14) Ze względu na natychmiastowy charakter hostingu treści i często ulotny cel 



PE650.529v01-00 16/27 PR\1203569PL.docx

PL

zamieszczania treści konieczne jest ustanowienie niezależnych organów rozstrzygania 
sporów w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego pozasądowego rozstrzygania 
sporów. Organy te powinny być właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących 
legalnego charakteru treści zamieszczanych przez użytkowników oraz prawidłowego 
stosowania warunków. 

(15) W celu zapewnienia użytkownikom i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania sprawy do niezależnych organów rozstrzygania 
sporów należy podkreślić, że takie skierowanie sprawy nie powinno wykluczać 
jakichkolwiek dalszych postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, że cieszące się 
dominującą pozycją na rynku platformy oferujące hosting treści mogą w szczególności 
zyskać na wprowadzeniu niezależnych organów rozstrzygania sporów, właściwe jest, 
aby wzięły one odpowiedzialność za finansowanie takich organów. 

(16) Użytkownicy powinni mieć prawo do skierowania sprawy do sprawiedliwego i 
niezależnego organu rozstrzygania sporów w celu zakwestionowania decyzji podjętej 
przez platformę oferującą hosting treści po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego 
zamieszczonych przez nich treści. Prawo to powinno przysługiwać zgłaszającym, gdyby 
posiadali legitymację procesową w postępowaniu cywilnym dotyczącym spornych 
treści.

(17) W odniesieniu do jurysdykcji właściwym niezależnym organem rozstrzygania sporów 
powinien być organ znajdujący się w państwie członkowskim, w którym zamieszczono 
treść stanowiącą przedmiot sporu.

(18) Sygnalizowanie nieprawidłowości pomaga zapobiegać naruszeniom prawa i wykrywać 
zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego, które w przeciwnym razie pozostałyby 
niewykryte. Zapewnienie ochrony sygnalistom odgrywa ważną rolę w ochronie 
wolności wypowiedzi, wolności mediów i prawa społeczeństwa do dostępu do 
informacji. Dyrektywa (UE) 2019/1937 powinna zatem mieć zastosowanie do 
odpowiednich naruszeń niniejszego rozporządzenia. W związku z tym należy zmienić tę 
dyrektywę.  

(19) Niniejsze rozporządzenie powinno zawierać obowiązek składania sprawozdań z jego 
wykonania oraz dokonywania jego przeglądu w rozsądnym terminie. W tym celu 
niezależne organy rozstrzygania sporów ustanowione na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinny przedkładać sprawozdania dotyczące liczby skierowanych do 
nich spraw, w tym liczby spraw, które zostały rozpatrzone.

(20) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie ustanowienie ram regulacyjnych 
praw wynikających z umowy w zakresie zarządzania treścią w Unii, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu 
na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu.

(21) Działania na szczeblu Unii określone w niniejszym rozporządzeniu zostałyby znacznie 
wzmocnione poprzez ustanowienie agencji unijnej, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i zapewnianie przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia 
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przez platformy oferujące hosting treści. Agencja powinna dokonywać przeglądu 
zgodności z normami ustanowionymi w odniesieniu do zarządzania treścią na 
podstawie sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli algorytmów stosowanych przez 
platformy oferujące hosting treści do celów zarządzania nią ‒

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1
Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego poprzez ustanowienie przepisów zapewniających istnienie 
sprawiedliwych praw wynikających z umowy w zakresie zarządzania treścią oraz 
zapewnienie niezależnych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących zarządzania 
treścią. 

Artykuł 2
Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do realizowanego przez platformy oferujące 
hosting treści zarządzania treścią, która jest dostępna na stronach internetowych lub za 
pośrednictwem aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie od miejsca prowadzenia 
przedsiębiorstwa lub rejestracji lub głównego miejsca prowadzenia działalności przez 
platformę oferującą hosting treści.

Artykuł 3
Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „platforma oferująca hosting treści” oznacza usługę społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady1, 
której głównym celem lub jednym z głównych celów jest umożliwienie zarejestrowanym lub 
niezarejestrowanym użytkownikom zamieszczania treści do wyświetlania na stronie 
internetowej lub w aplikacji;

2) „treść” oznacza wszelkie koncepcje, pomysły, wyrażenia lub informacje w dowolnym 
formacie, takim jak tekst, obrazy, audio i wideo;

3) „zarządzanie treścią” oznacza moderowanie treści i opiekowanie się nią na platformach 
oferujących hosting treści;

4) „moderowanie treści” oznacza praktykę polegającą na monitorowaniu i stosowaniu 
określonego wcześniej zbioru zasad i wytycznych do treści tworzonych przez użytkowników 
w celu zapewnienia jej zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi i warunkami, a także wszelkimi wynikającymi z tego środkami 

1 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. 
ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych 
oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, 
s. 1).
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podejmowanymi przez platformę, takimi jak usunięcie treści lub usunięcie albo zawieszenie 
konta użytkownika, czy to w sposób zautomatyzowany, czy też przez osoby pełniące funkcję 
operatorów; 

5) „opiekowanie się treścią” oznacza praktykę polegającą na wybieraniu, ustalaniu priorytetu 
i rekomendowaniu treści w oparciu o profile poszczególnych użytkowników w celu 
wyświetlenia jej na stronie internetowej lub w aplikacji; 

6) „warunki” oznaczają wszystkie warunki lub specyfikacje, niezależnie od ich nazwy lub 
formy, które regulują stosunek umowny między platformą oferującą hosting treści a jej 
użytkownikami i które  są jednostronnie określane przez platformę oferującą hosting treści; 

7) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usług świadczonych 
przez platformę oferującą hosting treści lub wchodzi w interakcję z treścią udostępnianą na 
takiej platformie;

8) „podmiot zamieszczający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która dodaje treść na 
platformę oferującą hosting treści, niezależnie od jej widoczności dla innych użytkowników;

9) „zgłoszenie” oznacza sformalizowane zawiadomienie kwestionujące zgodność treści z 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi, wytycznymi wspólnotowymi i warunkami. 

Artykuł 4
Zasady zarządzania treścią

1. Zarządzanie treścią jest prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty. 
Praktyki zarządzania treścią są odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne 
w odniesieniu do celów zarządzania treścią.

2. Platformy oferujące hosting treści nie stosują wobec użytkowników dyskryminacyjnych 
praktyk w zakresie moderowania treści, takich jak usuwanie treści tworzonych przez 
użytkowników ze względu na wygląd, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, 
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 
klasę społeczną. 

3. Platformy oferujące hosting treści dostarczają użytkownikom wystarczających informacji o 
ich profilach w zakresie opiekowania się treścią oraz o indywidualnych kryteriach, zgodnie z 
którymi platformy oferujące hosting treści opiekują się przeznaczoną dla nich treścią.

4. Platformy oferujące hosting treści zapewniają użytkownikom odpowiedni wpływ na proces 
opiekowania się treścią, która jest im prezentowana, w tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W szczególności użytkownicy nie są objęci procesem 
opiekowania się treścią bez ich wyraźnej zgody.

Artykuł 5
Uprawnienia w zakresie dokonywania zgłoszeń

Każda osoba fizyczna lub prawna, której treść jest udostępniana za pośrednictwem strony 
internetowej lub aplikacji, lub organ publiczny, któremu taka treść jest udostępniana, ma 
prawo do dokonania zgłoszenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
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Platforma oferująca hosting treści może zablokować możliwość dokonywania dalszych 
zgłoszeń w przypadku użytkownika, który wielokrotnie dokonywał nieprawdziwych 
zgłoszeń.

Artykuł 6
Procedury zgłoszenia

Platformy oferujące hosting treści zawierają w swoich warunkach wystarczające informacje 
dotyczące procedur zgłoszenia, w szczególności:

a) maksymalny okres, w którym podmiot zamieszczający daną treść ma zostać 
poinformowany o procedurze zgłoszenia;

b) okres, w którym podmiot zamieszczający może złożyć odwołanie;

c) termin wydania decyzji przez platformę oferującą hosting treści;

d) termin poinformowania obu stron o decyzji przez platformę oferującą hosting treści. 

Artykuł 7
Treść zgłoszeń

Zgłoszenie dotyczące treści zawiera co najmniej następujące informacje:

a) link do spornej treści;

b) przyczynę zgłoszenia;

c) dowody na poparcie twierdzenia zawartego w zgłoszeniu;

d) oświadczenie o dobrej wierze złożone przez zgłaszającego; oraz

e) w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej – tożsamość 
zgłaszającego. 

W przypadku naruszeń, o których mowa w akapicie pierwszym lit. e), zgłaszający jest osobą, 
której dotyczy naruszenie dóbr osobistych lub posiadaczem praw własności intelektualnej 
będących przedmiotem naruszenia, lub osobą działającą w imieniu tej osoby.

Artykuł 8
Informowanie zgłaszającego

W następstwie zgłoszenia, a przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie treści, podmiot 
zamieszczający daną treść otrzymuje następujące informacje:

a) przyczynę zgłoszenia;

b) wystarczające informacje o obowiązującej procedurze;

c) informację o możliwości odwołania się i zgłoszenia sprzeciwu; oraz 

d) informację na temat dostępnych środków zaradczych w odniesieniu do nieprawdziwych 
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zgłoszeń. 

Nie należy jednak przekazywać informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, jeżeli 
platforma oferująca hosting treści została poinformowana przez organy publiczne o 
trwających dochodzeniach organów ścigania. 

Artykuł 9
Decyzje w sprawie zgłoszeń

1. Platformy oferujące hosting treści zapewniają wydanie decyzji w sprawie zgłoszeń bez 
zbędnej zwłoki po przeprowadzeniu niezbędnych dochodzeń.

2. W następstwie zgłoszenia platformy oferujące hosting treści podejmują decyzję o 
wycofaniu, usunięciu lub uczynieniu niewidoczną treści, która jest przedmiotem zgłoszenia, 
jeżeli nie jest ona zgodna z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

Artykuł 10
Informacja o decyzjach

Po podjęciu decyzji platformy oferujące hosting treści informują wszystkie strony 
uczestniczące w procedurze zgłoszenia o treści decyzji, przekazując następujące informacje:

a) uzasadnienie decyzji;

b) czy decyzja została podjęta przez człowieka, czy przez algorytm; 

c) informację o możliwości dokonania przeglądu, o której mowa w art. 11, lub o środkach 
zaskarżenia przysługujących każdej ze stron. 

Artykuł 11
Przegląd decyzji

W przypadku ustanowienia mechanizmu przeglądu przez platformę oferującą hosting treści 
ostateczną decyzję w ramach przeglądu podejmuje człowiek. 

Artykuł 12
Zasada „stay-up”

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych lub administracyjnych dotyczących treści online treść, 
która jest przedmiotem zgłoszenia, pozostaje widoczna do czasu podjęcia ostatecznej decyzji 
o jej wycofaniu lub usunięciu.

Artykuł 13
Niezależne rozstrzyganie sporów

1. Państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy rozstrzygania sporów w celu 
zapewnienia szybkiego i skutecznego pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku 
odwołania od decyzji w sprawie moderowania treści.

2. W skład niezależnych organów rozstrzygania sporów wchodzą niezależni specjaliści 
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prawnicy posiadający uprawnienia do rozstrzygania sporów między platformami oferującymi 
hosting treści a użytkownikami, dotyczących zgodności danej treści z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi wspólnotowymi i warunkami.

3. Skierowanie kwestii dotyczącej moderowania treści do rozpatrzenia przez niezależny organ 
rozstrzygania sporów nie wyklucza możliwości dalszego odwołania się przez użytkownika do 
sądów, chyba że spór został rozstrzygnięty w drodze porozumienia.

4. Platformy oferujące hosting treści, które mają dominującą pozycję na rynku, uczestniczą 
finansowo w kosztach operacyjnych niezależnych organów rozstrzygania sporów za 
pośrednictwem specjalnego funduszu.  

Artykuł 14
Przepisy proceduralne dotyczące niezależnego rozstrzygania sporów

1. Zgłaszający ma prawo do skierowania sprawy dotyczącej moderowania treści do 
właściwego, niezależnego organu rozstrzygania sporów, jeżeli platforma oferująca hosting 
treści zdecydowała o wycofaniu lub usunięciu treści lub o innym działaniu sprzecznym z 
wyrażonym przez zgłaszającego preferowanym działaniem. 

2. W przypadku gdy platforma oferująca hosting treści zdecydowała się nie usuwać treści 
będącej przedmiotem zgłoszenia, zgłaszający ma prawo skierować sprawę do właściwego 
niezależnego organu rozstrzygającego spory, pod warunkiem posiadania przez zgłaszającego 
legitymacji procesowej w postępowaniu cywilnym dotyczącym spornej treści. 

3. Co się tyczy jurysdykcji, właściwym niezależnym organem rozstrzygania sporów jest 
organ znajdujący się w państwie członkowskim, w którym zamieszczono treść stanowiącą 
przedmiot sporu.

4. W przypadku gdy zgłaszający ma prawo do skierowania sprawy dotyczącej moderowania 
treści do rozpatrzenia przez niezależny organu rozstrzygania sporów zgodnie z ust. 2, może 
skierować sprawę do niezależnego organu rozstrzygania sporów w państwie członkowskim, 
w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

5. Państwa członkowskie ustanawiają wszystkie inne niezbędne zasady i procedury na 
potrzeby niezależnych organów rozstrzygania sporów w ramach ich jurysdykcji. 

Artykuł 15
Dane osobowe

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia odbywa 
się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6792 oraz 
dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady3.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
L 119 z 4.5.2016, s. 1).

3 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
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Artykuł 16
Zgłaszanie naruszeń i ochrona osób zgłaszających

Do zgłaszania naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz do osób zgłaszających takie 
naruszenia stosuje się dyrektywę (UE) 2019/1937.

Artykuł 17
Zmiany w dyrektywie (UE) 2019/1937

W dyrektywie (UE) 2019/1937 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 lit. a) dodaje się podpunkt w brzmieniu:

„(xi) zarządzanie treścią online;”;

2) w części I załącznika dodaje się punkt w brzmieniu:

„K. Artykuł 2 ust. 1 lit. a) ppkt (xi) – zarządzanie treścią online.

Rozporządzenie [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią.”. 

Artykuł 18
Monitorowanie, ocena i przegląd

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące 
wdrażania i stosowania niniejszego rozporządzenia. Na podstawie dostarczonych informacji, 
Komisja, do dnia… [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia i stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz rozważa potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków, w 
tym, w stosownych przypadkach, zmian do niniejszego rozporządzenia. 

2. Bez uszczerbku dla obowiązków sprawozdawczych ustanowionych w innych aktach 
prawnych Unii państwa członkowskie co roku przedkładają Komisji następujące dane 
statystyczne: 

a) liczbę sporów skierowanych do niezależnych organów rozstrzygania sporów; 

b) liczbę spraw rozstrzygniętych przez niezależne organy rozstrzygania sporów, 
sklasyfikowanych według wyników. 

Artykuł 19
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 
L 201 z 31.7.2002, s. 37).
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Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia XX.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.



PE650.529v01-00 24/27 PR\1203569PL.docx

PL

UZASADNIENIE

Charakter usług cyfrowych w Unii Europejskiej zmienia się gwałtownie i w dramatycznym 
tempie. Obecne ramy prawne dla usług cyfrowych na rynku wewnętrznym ustanowiono 
w 2000 r. Od tego czasu modele biznesowe, technologie i realia społeczne zmieniły się w 
stopniu, który wymaga kompleksowej aktualizacji zasad i przepisów regulujących 
świadczenie usług cyfrowych w Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej w swoich wytycznych politycznych ogłosiła akt 
prawny o usługach cyfrowych w celu dostosowania ram prawnych Unii do nowych realiów 
społecznych i modeli biznesowych w gospodarce cyfrowej XXI wieku. Konieczność takiej 
inicjatywy staje się oczywista, gdy weźmie się pod uwagę, że szereg państw członkowskich 
zaczyna podejmować działania ustawodawcze na szczeblu krajowym, dotyczące kwestii 
bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług cyfrowych w Unii Europejskiej. Kiedy 
jednak państwa członkowskie podejmują działania w odniesieniu do kwestii o charakterze 
transgranicznym, skutek takiej sytuacji w postaci fragmentarycznego zbioru przepisów 
w całej Unii jest nie tylko nieskuteczny, lecz także szczególnie szkodliwy poprzez hamowanie 
rozwoju europejskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku cyfrowym. W celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania jednolitego rynku usług cyfrowych, postulowanego w 
art. 114 TFUE, konieczna jest aktualizacja przepisów prawa cywilnego i handlowego 
mających zastosowanie do podmiotów handlowych działających w internecie.

W ciągu ostatniej dekady coraz większa część działalności społecznej i handlowej przeniosła 
się na platformy internetowe, które pełnią funkcję pośredników w zakresie treści, usług 
i towarów. Ponadto media społecznościowe i usługi związane z gospodarką współpracy 
zacierają granice między dostawcami a konsumentami treści i usług, których dostarczanie 
stało się raczej horyzontalne i rozproszone niż wertykalne i linearne. W związku z tym, że 
platformy oferujące hosting treści stały się dominującym kanałem służącym wymianie treści i 
usług, punkt ciężkości przesunął się na kwestię zwalczania nielegalnej działalności. 

Ponadto zdobycie znaczącej pozycji rynkowej przez dominujące platformy doprowadziło do 
sytuacji, w której „zwycięzca bierze wszystko”, a rynek składa się z niewielkiej liczby 
uczestników, z których każdy dysponuje dominacją rynkową względem swoich konkurentów 
i narzuca swoje praktyki biznesowe użytkownikom. W ramach obowiązujących obecnie 
systemów prawnych istnieje niewielki nadzór regulacyjny nad sposobem, w jaki platformy 
oferujące hosting treści radzą sobie z nielegalną działalnością. Prowadzi to do sytuacji, w 
której egzekwowanie przepisów z jednej strony, lecz także, z drugiej strony, ochrona praw 
podstawowych pozostaje w gestii prywatnych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wolność 
wypowiedzi chronioną na mocy art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, prawo 
Unii musi gwarantować przejrzyste procedury w zakresie moderowania treści, które 
umożliwiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim zainteresowanym stronom. 

Sprawozdawca jest zdania, że akt prawny o usługach cyfrowych powinien zapewnić 
skuteczność i wykonalność zasady zgłaszania i usuwania nielegalnych treści oraz nadać jej 
status standardowej procedury moderowania treści, którą należy stosować w całej Unii. W 
tym celu sprawozdawca określił dwa sposoby, dzięki którym akt prawny o usługach 
cyfrowych może zwiększyć skuteczność procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych treści: 
1) ustanowienie jasnych ram proceduralnych dla procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych 
treści; oraz 2) zapewnienie, by procedury zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
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umożliwiały skuteczne środki zaskarżenia. Przepisy te pozostają bez uszczerbku dla 
stosowania zasad odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami, o których mowa 
w art. 12–15 dyrektywy 2000/31/WE.

Po pierwsze, prawo Unii powinno upoważniać do uwzględniania procedur zgłaszania i 
usuwania nielegalnych treści w warunkach platform oferujących hosting treści, ustanawiając 
wspólne standardy dotyczące sposobu moderowania treści przez platformy oferujące hosting 
treści. W tym sensie skutkiem nakazu wydanego przez sąd lub zgłoszenia dokonanego przez 
podmiot uprawniony powinno być podjęcie przez platformę oferującą hosting treści 
proporcjonalnych działań zgodnie z jasną procedurą określoną w przepisach wprowadzonych 
w ramach pakietu aktu o usługach cyfrowych. W ten sposób możliwe jest wzmocnienie 
procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych treści oraz nadanie im jasnych ram 
proceduralnych, które zapewnią sprawiedliwość i pewność prawa dla wszystkich stron. 

Po drugie, ustanowienie jasnych standardów w zakresie procedur zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści zapewnia również możliwość skorzystania ze skutecznych środków 
zaskarżenia w przypadku sporów. Nieuzasadnione usuwanie treści, wynikające z 
nadmiernego blokowania treści lub z nieprawdziwych zgłoszeń, narusza wolność wypowiedzi 
użytkowników, a akt o usługach cyfrowych musi wskazywać jasne sposoby skorzystania w 
takich sytuacjach ze skutecznych środków zaskarżenia. Sprawozdawca jest zdania, że takie 
podejście jest bardziej pożądane niż zwrócenie się do platform oferujących hosting treści o 
„wzmożone wysiłki” i bardziej proaktywną postawę, zwłaszcza w nagłych przypadkach, co 
może prowadzić do nadmiernego blokowania treści w praktyce i przekazać zadanie określania 
legalności treści całkowicie w ręce prywatnych przedsiębiorstw, ze szkodą dla korzystania z 
praw podstawowych w internecie i praworządności. W tym celu akt o usługach cyfrowych nie 
może zawierać żadnych przepisów, które zmuszałyby lub w inny sposób prowadziłyby 
platformy oferujące hosting treści do stosowania zautomatyzowanej kontroli wstępnej treści 
lub innych zautomatyzowanych narzędzi do moderowania treści ex ante. Ostateczna decyzja 
dotycząca legalności treści może być natomiast podjęta wyłącznie przez niezawisłe organy 
sądownictwa. Aby to zapewnić, praktyki w zakresie moderowania treści muszą być oparte na 
zrównoważonej współpracy pomiędzy platformami oferującymi hosting treści a organami 
publicznymi, co wymaga jasnych zasad i procedur przewidzianych w akcie prawnym 
o usługach cyfrowych.

Środki zaskarżenia muszą być skuteczne i wykonalne w praktyce. Dlatego też spory związane 
z moderowaniem treści nie powinny stanowić nadmiernego obciążenia dla systemów 
sądowych państw członkowskich. Z tego względu sprawozdawca proponuje ustanowienie 
niezależnych organów rozstrzygania sporów w państwach członkowskich, złożonych ze 
specjalistów prawników, których zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów między platformami 
oferującymi hosting treści a użytkownikami, dotyczących decyzji w sprawie moderowania 
treści. Taka uproszczona procedura prawna byłaby dostosowana do charakteru sporów 
dotyczących moderowania treści, a jednocześnie gwarantowałaby, że sądy krajowe nie będą 
przeciążone takimi sporami. Ponieważ organy te działałyby jako system niezależny od sądów, 
nie mogą one zastępować tradycyjnych sądów, a dalsze dochodzenie roszczeń przed sądem 
musi pozostać możliwe we wszystkich przypadkach. Nie należy nakładać na podatników 
obciążeń finansowych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem takich organów 
rozstrzygania sporów. Zamiast tego sprawozdawca proponuje ustanowienie specjalnego 
funduszu, do którego wkład powinny wnosić platformy oferujące hosting treści o znaczącej 
pozycji rynkowej. 
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W celu monitorowania i zapewnienia zgodności z przepisami aktu prawnego o usługach 
cyfrowych sprawozdawca proponuje utworzenie Europejskiej Agencji, w gestii której 
leżałoby nakładanie grzywien na te platformy oferujące hosting treści, u których stwierdzono 
nieprzestrzeganie wymaganych standardów w ich praktykach zarządzania treścią. Platformy 
oferujące hosting treści powinny regularnie przesyłać Agencji sprawozdania z przejrzystości, 
w których szczegółowo informowałyby o przestrzeganiu przez nie standardów i procedur 
wymaganych w procedurach zgłaszania i usuwania nielegalnych treści określonych w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych. Ponadto platformy oferujące hosting treści powinny 
publikować informacje o podjętych przez siebie decyzjach w sprawie usunięcia treści w 
ogólnodostępnej bazie danych, tak aby umożliwić dziennikarzom lub naukowcom 
przeprowadzenie badań nad skutkami usuwania treści, w celu uzyskania większej wiedzy na 
temat skuteczności praktyk moderowania treści. Jednocześnie Agencji Europejskiej należy 
powierzyć zadanie przeprowadzania kontroli algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści zarówno w celu moderowania treści, jak i opieki nad nią, w 
szczególności w przypadkach, gdy platformy oferujące hosting treści dobrowolnie stosują 
algorytmy zautomatyzowanego monitorowania treści ex ante. Agencja Europejska powinna 
być również uprawniona do nakładania grzywien za nieprzestrzeganie przepisów, które z 
kolei mogłyby zasilać specjalny fundusz przeznaczony dla wyżej wymienionych niezależnych 
organów rozstrzygania sporów.

Sprawozdawca uważa, że oprócz zapewnienia jasnych ram dla moderowania treści konieczne 
jest zajęcie się niektórymi praktykami w zakresie opiekowania się treścią. Wiele platform 
oferujących hosting treści określa, jakie treści mogą być bardziej widoczne dla użytkowników 
na podstawie profili uzyskanych w wyniku śledzenia interakcji użytkowników z treścią, w 
celu oferowania reklam ukierunkowanych. W praktyce prowadzi to do prawdopodobnego 
wzmocnienia treści, które w założeniu mają przyciągający uwagę i sensacyjny charakter. 
Prowadzi to nie tylko do sytuacji, w której treści typu „clickbait” częściej pojawiają się w 
kanałach informacyjnych i systemach rekomendacji, lecz także, co ważniejsze, może 
wpływać na wolność informacji użytkowników, jeśli mają oni niewielki wpływ na sposób, w 
jaki przebiega proces opiekowania się przeznaczoną dla nich treścią. Sprawozdawca jest 
zdania, że model biznesowy, który określa widoczność treści wyłącznie w oparciu o zdolność 
treści do generowania przychodów z reklam, jest szkodliwy dla społeczeństw cyfrowych i w 
związku z tym proponuje, z jednej strony, przedsięwzięcie środków służących ograniczeniu 
gromadzenia danych w celu tworzenia profili reklamy ukierunkowanej, a z drugiej strony, 
zapewnieniu użytkownikom odpowiedniego stopnia kontroli nad algorytmami opiekowania 
się treścią regulującymi ich doświadczenia w mediach społecznościowych. Podobnie 
algorytmy wykorzystywane przez platformy oferujące hosting treści do opiekowania się 
treścią powinny również podlegać kontroli przez Europejską Agencję, która ma zostać 
ustanowiona na mocy aktu prawnego o usługach cyfrowych.

Praktyka ta staje się szczególnie szkodliwa, gdy weźmie się pod uwagę dominującą pozycję 
rynkową niektórych platform oferujących hosting treści. Efekty „lock-in” użytkowników 
występują choćby ze względu na wielkość platform oferujących hosting treści, a nieliczne 
platformy dysponują zasobami umożliwiającymi oferowanie infrastruktury weryfikacji 
tożsamości w celu uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich, a tym samym 
śledzenia interakcji użytkowników z treścią nawet poza własnymi stronami platformy 
oferującej hosting treści. Sprawozdawca wzywa Komisję do zbadania realnych możliwości 
zapewnienia sprawiedliwych warunków rynkowych dla wszystkich podmiotów, w tym 
możliwości określenia sprawiedliwych warunków wynikających z umowy w celu ułatwienia 
wymiany danych między podmiotami rynku. 
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Sprawozdawca jest również zdania, że akt prawny o usługach cyfrowych powinien zawierać 
pewne przepisy ułatwiające stosowanie innowacyjnych instrumentów opartych na 
technologiach rozproszonego rejestru. Coraz popularniejsze stają się tak zwane inteligentne 
umowy, oparte na łańcuchach bloków samowykonalne protokoły. Szerokie 
rozpowszechnienie takiej technologii zależy jednak od pewności prawa. Akt prawny o 
usługach cyfrowych daje możliwość oceny wymogów, aby inteligentne umowy można było 
uznać za prawnie wiążące. W szczególności sprawozdawca jest zdania, że inteligentne 
umowy muszą zawierać mechanizmy, które mogą wstrzymać ich wykonanie w przypadku, 
gdy umowa jest nieważna lub konieczne jest jej rozwiązanie.

Celem aktu prawnego o usługach cyfrowych powinno być zapewnienie Unii ekosystemu 
regulacyjnego, który reguluje świadczenie wszystkich usług społeczeństwa informacyjnego. 
Międzynarodowy, transgraniczny charakter usług cyfrowych oznacza jednak, że wielu 
dostawców usług cyfrowych dostępnych w Unii ma siedzibę w państwach trzecich. Może to 
budzić obawy co do jurysdykcji w odniesieniu do warunków świadczenia usług cyfrowych. 
Sprawozdawca wzywa zatem Komisję do zbadania odpowiednich przepisów prawa 
prywatnego międzynarodowego w celu zapewnienia, aby żaden europejski obywatel ani 
żadne europejskie przedsiębiorstwo nie zostali pozbawieni praw lub postawieni 
w niekorzystnej sytuacji z powodu korzystania z usług cyfrowych oraz aby korzystanie z 
usług cyfrowych w Unii podlegało przepisom prawa europejskiego i jurysdykcji sądów 
europejskich.


