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Czym są akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach 
cyfrowych? Wyjaśniamy

Parlament przyjął dwa ważne akty prawne, które zmienią świat online w UE: dowiedz się, 
czym są  akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych.

Sfera cyfrowa: „Przejmujemy kontrolę”
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-digital-sphere-we-are-taking-back-control_N01_AFPS_220328_DMAC_ev

Przyjęte 5 lipca przełomowe przepisy cyfrowe dotyczące dużych platform internetowych stworzą 
bezpieczniejsze, sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste środowisko online.

Siła platform cyfrowych
W ciągu ostatnich dwóch dekad platformy cyfrowe stały się integralną częścią naszego życia – 
trudno wyobrazić sobie robienie czegokolwiek online bez korzystania z Amazona, Google’a czy 
Facebooka.

O ile korzyści płynące z tej transformacji są oczywiste, to dominująca pozycja niektórych 
platform daje im znaczną przewagę nad konkurentami, ale także nadmierny wpływ na 
demokrację, prawa podstawowe, społeczeństwa i gospodarkę. To duże platformy często 
decydują o przyszłych innowacjach lub wyborach konsumentów i służą jako tzw. „strażnicy 
dostępu" („gatekeepers") między firmami a użytkownikami Internetu.

Aby zaradzić tej nierównowadze, UE opracowała nowe przepisy regulujące usługi cyfrowe - akt 
o rynkach cyfrowych (DMA) i akt o usługach cyfrowych (DSA), tworząc jednolity zestaw 
przepisów, które będą miały zastosowanie w całej UE.
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Transformacja cyfrowa: znaczenie, korzyści i polityka UE

> 10 000
Liczba platform internetowych działających w UE. Ponad 90% z nich 
to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Regulowanie praktyk gigantów technologicznych: akt 
o rynkach cyfrowych
Celem aktu o rynkach cyfrowych jest zapewnienie równych warunków działania wszystkim 
firmom internetowym, niezależnie od ich wielkości. Ustawa określi jasne zasady dla dużych 
platform – listę nakazów i zakazów – które mają na celu powstrzymanie ich przed narzucaniem 
nieuczciwych warunków na przedsiębiorstwa i konsumentów. Przykładem takich nieuczciwych 
praktyk są plasowanie usług i produktów oferowanych przez "strażnika dostępu" wyżej niż 
podobne usługi lub produkty oferowane przez inne firmy na platformie "strażnika dostępu" lub 
nie dawanie użytkownikom możliwości odinstalowania preinstalowanego oprogramowania lub 
aplikacji.

Poprawi się interoperacyjność między komunikatorami internetowymi - użytkownicy małych i 
dużych platform będą mogli wymieniać wiadomości, wysyłać pliki lub prowadzić wideorozmowy 
między aplikacjami do wysyłania wiadomości.

Przepisy mają wspierać innowacyjność, wzrost i konkurencyjność oraz pomóc mniejszym 
firmom i start-upom konkurować z bardzo dużymi graczami.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210414STO02010/transformacja-cyfrowa-znaczenie-korzysci-i-polityka-ue
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-platforms_en#small-online-platform-scaling-up-in-the-eu


" Celem jednolitego rynku cyfrowego jest to, by do 
Europy trafiały najlepsze firmy, a nie tylko te 
największe. Dlatego też musimy się skupić na 
wdrażaniu przepisów. Potrzebujemy odpowiedniego 
nadzoru, aby upewnić się, że dialog regulacyjny 
działa. "
Andreas Schwab (EPL, Niemcy)

Poseł odpowiedzialny za przeprowadzenie aktu o rynkach cyfrowych przez Parlament 
Europejski

Akt o rynkach cyfrowych określi również kryteria identyfikujące duże platformy internetowe jako 
strażników dostępu i pozwoli Komisji Europejskiej przeprowadzać dochodzenia rynkowe, 
umożliwiając aktualizowanie obowiązków dla strażników dostępu w razie potrzeby i 
sankcjonowanie złych praktyk.

Bezpieczniej w internecie: akt o usługach cyfrowych
Akt o usługach cyfrowych koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla 
użytkowników cyfrowych i firm, poprzez ochronę praw podstawowych online. Wśród głównych 
kwestii, którym to prawo ma przeciwdziałać, są handel nielegalnymi towarami, wymiana 
nielegalnych usług i treści online oraz wspieranie rozprzestrzeniania się dezinformacji przez 
algorytmy. 
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" Przez zbyt długi czas giganci technologiczni 
korzystali z braku zasad. Cyfrowy świat stał się 
Dzikim Zachodem, na którym zasady ustalają 
najwięksi i najsilniejsi. Ale w mieście pojawił się 
nowy szeryf - DSA. Teraz zasady i prawa zostaną 
wzmocnione. "
Christel Schaldemose (S&D, Dania)

Posłanka odpowiedzialna za przeprowadzenie aktu o usługach cyfrowych przez 
Parlament Europejski

Akt o usługach cyfrowych da użytkownikom więcej kontroli nad tym, co widzą online: 
użytkownicy będą mieli lepsze informacje o tym, dlaczego proponowane są im konkretne treści i 
będą mogli wybrać opcję, która nie uwzględnia profilowania. Zakazane zostaną reklamy 
ukierunkowane opierające się na danych wrażliwych (np. dotyczących orientacji seksualnej, 
religii, pochodzenia etnicznego) oraz skierowane do nieletnich.

Nowe przepisy pomogą również chronić użytkowników przed szkodliwymi i nielegalnymi 
treściami w internecie. Znacznie poprawią proces usuwania nielegalnych treści, zapewniając, że 
jest to robione tak szybko, jak to możliwe. Pomogą również w walce ze szkodliwymi treściami, 
takimi jak dezinformacja polityczna lub w zakresie zdrowia, które nie muszą być nielegalne, i 
wprowadzą lepsze zasady dotyczące ochrony wolności słowa.

Akt o usługach cyfrowych będzie również zawierać reguły zapewniające, że produkty 
sprzedawane online są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami UE. Użytkownicy 
otrzymają również więcej informacji na temat prawdziwych sprzedawców produktów, które 
kupują online.

Kolejne kroki
Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie 16 listopada 2022 r. i będzie w pełni stosowany w 
odniesieniu do wszystkich objętych nim podmiotów w całej UE od 17 lutego 2024 roku. Jednak 
bardzo duże platformy i bardzo duże wyszukiwarki internetowe będą musiały wywiązać się ze 
swoich obowiązków wynikających z DSA wcześniej – maksymalnie cztery miesiące po 
wyznaczeniu ich przez Komisję Europejską. Komisja Europejska wyznaczyła pierwszy zestaw 
bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych 25 kwietnia 2023 roku.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20201022STO89919/zwalczanie-szkodliwych-lub-nielegalnych-tresci-w-internecie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20201022STO89919/zwalczanie-szkodliwych-lub-nielegalnych-tresci-w-internecie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_23_2413
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_23_2413


Akt o rynkach cyfrowych wszedł w życie 1 listopada 2022 r., a jego przepisy zaczęły 
obowiązywać 2 maja 2023 roku. Komisja Europejska ma wyznaczyć strażników dostępu 
(gatekeeperów) najpóźniej do 6 września 2023 r. i wtedy będą oni mieli maksymalnie sześć 
miesięcy na wypełnienie nowych obowiązków wynikających z DMA, czyli do marca 2024 roku.

Więcej o tym, jak UE kształtuje świat cyfrowy:
Regulacje ws. sztucznej inteligencji• 
Europejska strategia w zakresie danych• 
Zagrożenia związane z kryptowalutami i korzyści z prawodawstwa UE• 
Walka z cyberprzestępczością: nowe unijne przepisy• 
Ochrona graczy online• 
Akt w sprawie czipów – unijny plan walki z niedoborem półprzewodników• 

Komunikaty prasowe
Usługi cyfrowe: przełom dla bezpiecznego, otwartego środowiska internetowego

Więcej informacji
Komisja Europejska: Pakiet dotyczący aktu o usługach cyfrowych
W skrócie: Przyjęcie aktu o usługach cyfrowych
W skrócie: Akt o rynkach cyfrowych - przyjęcie na sesji 
plenarnej
Briefing: Regulowanie strażników dostępu online [EN]
Przebieg procesu legislacyjnego: Akt o rynkach cyfrowych
Przebieg procesu legislacyjnego: Akt o usługach cyfrowych
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_2349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_2349
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201015STO89417/regulacje-ws-sztucznej-inteligencji-oczekiwania-parlamentu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210218STO98124/europejska-strategia-w-zakresie-danych-oczekiwania-parlamentu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20220324STO26154/zagrozenia-zwiazane-z-kryptowalutami-i-korzysci-z-prawodawstwa-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20221103STO48002/walka-z-cyberprzestepczoscia-nowe-unijne-przepisy-o-cyberbezpieczenstwie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20230112STO66402/ochrona-graczy-online-piec-propozycji-parlamentu-europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20230210STO74502/akt-w-sprawie-czipow-unijny-plan-walki-z-niedoborem-polprzewodnikow
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220701IPR34364/uslugi-cyfrowe-przelom-dla-bezpiecznego-otwartego-srodowiska-internetowego
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/digital-services-act-package
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733562/EPRS_ATA(2022)733562_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733561/EPRS_ATA(2022)733561_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733561/EPRS_ATA(2022)733561_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659397/EPRS_BRI(2020)659397_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0361(COD)&l=en
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