
 

 

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie 

przywrócenia obowiązku stay-down w Akcie o usługach cyfrowych (DSA) 

 

 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraża zaniepokojenie powrotem tzw. obowiązku stay-

down do tekstu kompromisowego DSA. Obowiązek stay-down wymaga od firm zapewnienia, że 

nielegalne treści nie pojawią się ponownie na platformie po ich usunięciu. Projekt nie określa dokładnie, 

w jaki sposób pośredniczący usługodawcy mieliby spełnić powyższy obowiązek. Istnieją obawy, że  

w praktyce może to prowadzić do ogólnego monitorowania internetu oraz wyznaczenia standardu, który 

jest technicznie niemożliwy do osiągnięcia. 

 

Zakaz ogólnego monitorowania internetu wynika z Dyrektywy o handlu elektronicznym, 20-letniej 

poprzedniczki Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Dyrektywa wezwała pośredników do wzmożenia 

wysiłków na rzecz zwalczania nielegalnych lub szkodliwych treści, a jednocześnie ustanowiła zakaz 

ogólnego monitorowania internetu. Ze względu na ryzyko cenzury i negatywnego wpływu na prawa 

podstawowe, praktyka ta została porzucona już na początku istnienia internetu. Następnie kilka 

wyroków sądowych potwierdziło, że skanowanie treści przesyłanych i rozpowszechnianych w internecie 

jest nielegalne. 

 

Parlament Europejski już w trakcie negocjacji nad DSA odrzucił zapis o obowiązku stay-down. Tym 

bardziej dziwi fakt, że obowiązek ten zostaje nagle ponownie wprowadzony w najnowszym tekście 

kompromisowym, pojawiającym się już po zawarciu porozumienia politycznego przez europejskich 

negocjatorów. Grupa organizacji, w tym CCIA, Act the App, Dot Europe, Developers Alliance, Allied for 

Start Ups, Eco De i EUROISPA, skrytykowała zmianę kompromisowego tekstu na ostatnią chwilę. 

„Apelujemy do współprawodawców o powstrzymanie się od wprowadzenia przepisu, który był już 

obszernie omawiany i odrzucany na różnych etapach dyskusji współlegislacyjnych, a nawet w trakcie 

negocjacji trylogowych” – czytamy w oświadczeniu organizacji. 

 

ZPP podziela powyższe obawy. Przed zbliżającym się głosowaniem nad DSA, zaplanowanym na 16 

czerwca, wzywamy decydentów do trzymania się wyników poprzednich rund negocjacji. Wprowadzenie 

obowiązku stay-down będzie nie tylko formą przekroczenia mandatu negocjacyjnego, ale również 

przyniesie wyraźne negatywne skutki dla użytkowników internetu. Wreszcie, domagając się od firm, aby 

usunięte treści nie pojawiały się ponownie w internecie, UE nakłada na firmy obowiązki, których nie 

można spełnić. 

 

 


