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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  
do projektu unijnego aktu o rynkach cyfrowych 

 

W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi unijnego aktu o rynkach cyfrowych (Digital 
Markets Act, DMA) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przekazuje uwagi do projektu 
z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad dokumentem. 

Uwaga 1. Ogólna 

Co do zasady winno się przyjąć, że określenie „co jest niedozwolone w świecie fizycznym jest również 
niedozwolone w świecie cyfrowym” ma również zastosowanie dla tych zagadnień jakich dotyczy 
DMA. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności biznesowej wyłącznie 
w Internecie i w oparciu o wykorzystanie dużej ilości pozyskiwanych przy tej okazji danych przekracza 
granice tego, co znamy ze świata offline, co w połączeniu z problemami systemowymi 
zidentyfikowanymi w rezultacie działalności przedsiębiorstw kwalifikujących się jako 
tzw. gatekeepers, wymaga działań  legislacyjnych na poziomie przepisów unijnych.  

Oczywistą konsekwencją wprowadzenia DMA powinno być także jasne określenie relacji pomiędzy 
obowiązkami i ograniczeniami nakładanymi na  „gatekeepers” w ramach DMA z zasadami  ogólnego 
prawa ochrony konkurencji i konsumentów, któremu podmioty działające na rynku unijnym 
podlegały dotychczas. Niezwykle istotna jest tu jasność zakresu prawa, tak aby te same podstawy 
prawne nie podlegały równoległym działaniom ze strony odpowiednich organów. 

 

Uwaga 2. Harmonizacja definicji, pojęć i procesów (art. 2) 

W ciągu ostatnich miesięcy i tygodni prezentowane są regulacje dotyczące bezpośrednio lub mające 
znaczący wpływ na rynek cyfrowy i rynek danych. Także w ciągu ostatnich lat pojawiło się kilka 
znaczących regulacji jak np. 

 RODO (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), 

 Dyrektywa NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych na terytorium Unii) 

 Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności 
elektronicznej, zastępująca dyrektywy 2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/21/WE, 
2002/22/WE) 

wraz z krajowymi aktami wdrażającymi dyrektywy oraz aktami prawnymi dopełniającymi przepisy 
rozporządzeń unijnych (dla RODO były to zmiany w ponad 150 ustawach). Warto zaznaczyć także 
obecność ogólnoeuropejskich wytycznych związanych np. z wykorzystaniem chmury obliczeniowej 
w segmentach takich jak finansowe (wytyczne EBA, EIOPA czy ESMA). 

Obecnie zaś oprócz omawianej w tych konsultacjach propozycji pojawiło się wiele projektów nowych 
aktów prawnych, które w znacznej części dotyczą tych samych podmiotów.  
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Wymieńmy kilka z nich: 

 Digital Services Act 
 Nowelizacja Dyrektywy NIS (tzw. NIS2) 
 Digital Operational Resilience Act (dla rynków finansowych) 
 Data Governance Act 
 Directive on the resilience of critical entities 
 (ENISA) Cloud Certification Scheme: Building Trusted Cloud Services Across Europe 
 (ENISA) Cybersecurity Certification: EUCC Candidate Scheme 

Wiele z tych aktów zawiera różniące się między sobą definicje dotyczące tych samych zdarzeń lub 
zapisy procedur w podobnych sytuacjach. Możemy wskazać jako przykład niejednoznaczność 
w określaniu dostawców chmury obliczeniowej. Wiele z wymienionych aktów powoduje zmienność 
odpowiedzialności wobec regulatorów.  

Postulujemy ujednolicenie i harmonizację w maksymalnym zakresie definicji, pojęć i procedur we 
wszystkich aktach, istniejących i planowanych. Tylko wówczas Unia Europejska będzie mogła 
wykorzystać gospodarkę cyfrową dla dobra obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich. 

 

Uwaga 3. Zakres usług komunikacji interpersonalnej objętych przepisami projektu rozporządzenia 

Z motywów projektu DMA wynika, że intencją Projektodawcy było objęcie zastosowaniem 
projektowanego rozporządzenia usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów 
(number-independent interpersonal communication services). Potwierdza to brzmienie art. 2 ust. 2 lit. 
e) projektowanego rozporządzenia, z którego wynika, że „core platform service” może być „number-
independent interpersonal communication services” (a nie „number-based interpersonal 
communication service”). Natomiast redakcja przepisu art. 1 ust. 3 lit. (b) i ust. 4 powoduje – 
najprawdopodobniej nieintencjonalnie, uwzględnienie w treści wszystkich usług komunikacji 
interpersonalnej, zarówno tych nie bazujących na numerach (co wydaje się zgodne z intencjami 
Projektodawcy), jak i tych  bazujących na numerach (co wykracza poza intencje Projektodawcy). Nie 
ma żadnego uzasadnienia do obejmowania niniejszym rozporządzeniem usług komunikacji 
interpersonalnej bazujących na numerach (number-based interpersonal communication services), 
jako że usługi tego typu, jako „klasyczne” usługi telekomunikacyjne (telefoniczne połączenia głosowe 
albo SMS) mają swoją sektorową i wyczerpującą regulację w postaci wdrażanej właśnie dyrektywy 
2018/1972 – europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, brzmienie 
analizowanych przepisów należy zmienić tak, aby jasno z tych przepisów wynikało, że rozporządzenie 
DMA nie znajduje zastosowania do żadnej usługi łączności elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 
dyrektywy 2018/1972, za wyjątkiem usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów 
(number-independent interpersonal communications service), o której mowa w art. 2 pkt 7) 
dyrektywy 2018/1972. W ten sposób art. 1 ust. 3 i 4 projektowanego rozporządzenia DMA będą 
spójne z art. 2 ust. 2 lit. e) tego rozporządzenia. 

 

Uwaga 4.  Rzeczywista a przewidywana pozycja rynkowa – art. 3 

Art. 3 ust.1 punkt (c) wskazuje na to, że wymagania nakładane na firmę są związane nie tylko 
z rzeczywistym osiągnięciem przez nią statusu firmy „gatekeeper”, ale także w przypadku 
przypuszczenia, że taka sytuacja może mieć miejsce. Niestety, trudno zgodzić się z takim zapisem 
ponieważ prognozy, przewidywania czy wnioskowanie na podstawie trudno określanych kryteriów 
nie może być podstawą do nakładania dodatkowych i trudnych wymagań. Wskazując na kryteria 
dyrektywa mówi np. o „near future” – to znaczy w ciągu tygodnia? W ciągu miesiąca? A może w ciągu 
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najbliższych pięciu lat? Co więcej, wszystkie założenia mogą okazać się mylne, a teoretycznie 
osiągnięta pozycja gatekeepera na tyle nietrwała, że może to w sposób znaczący utrudnić 
przedsiębiorstwu normalne działanie. 

Propozycja: wykreślić zapis „or it is foreseeable that it will enjoy such a position in the near future”. 
W szczególności ze względu art. 3 ust. 2 punkt (c), a także art. 4 ust. 1, który wymaga bazowania na 
faktach, a nie przypuszczeniach. 

 

Uwaga 5. Zwolnienia z obowiązków – art. 9 

Proponujemy zmianę zakresu zwolnień wymagań w art. 9 ust. 2 poprzez: 

 Wykreślenie „public morality” – gdyż nie jest to jednoznaczne pojęcie w poszczególnych 
krajach członkowskich UE, w tym przypadku zaś należy liczyć na harmonizację takich działań. 

 Dodanie „national safety”. 

 

Uwaga 6. Krótki czas od chwili wejścia przepisów DMA w życie do pełnej egzekwowalności – art. 39 

Postulujemy wydłużenie czasu wejście z 6 miesięcy (art. 39 ust. 2) do co najmniej 12 miesięcy. 

 


