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Przepisy chroniące prywatność a walka z
pornografią dziecięcą w internecie

Komunikacja internetowa, taka jak poczta internetowa, komunikatory i usługi telefoniczne, podlega ścisłym
wymogom dyrektywy o e-prywatności. Powoduje to, że stosowanie przez dostawców konkretnych technologii,
które pomagają wykrywać, zgłaszać i usuwać pornografię dziecięcą z internetu, wydaje się obecnie niezgodne z
prawem. Aby ominąć tę przeszkodę, Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie, które tymczasowo
zwolniłoby dostawców z obowiązku stosowania niektórych przepisów dyrektywy o e-prywatności. Nie określiła
jednak legalności tych praktyk w szerszych unijnych ramach ochrony danych. Podczas lipcowej sesji plenarnej
Parlament Europejski ma głosować w pierwszym czytaniu nad ostatecznym tekstem wynegocjowanym między
instytucjami.

Kontekst
W dyrektywie o e-prywatności przyjęto definicję usług łączności elektronicznej z przepisów
telekomunikacyjnych UE. W związku z tym dyrektywa ta ma również zastosowanie do usług łączności
internetowej odkąd 21 grudnia 2020 r. zmiany w przepisach telekomunikacyjnych weszły w życie (w teorii).

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja zaproponowała odstępstwo od niektórych przepisów o poufności zawartych w dyrektywie o e-
prywatności. Jej celem jest „umożliwienie kontynuacji niektórych prowadzonych już działań służących
zwalczaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie”, tj. automatycznej analizy
danych komunikacyjnych. Komisja proponuje zabezpieczenia, które ograniczają stosowanie odstępstwa do
narzędzi i procedur spełniających standardy najlepszych praktyk, „a tym samym ogranicza ingerencję w
poufność komunikacji”. Narzędzia objęte odstępstwem muszą jednak być zgodne z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Komisja zamierza zastąpić to tymczasowe rozporządzenie
bardziej normatywnymi przepisami długoterminowymi, dlatego wyznaczyła datę wygaśnięcia odstępstwa
najpóźniej na 31 grudnia 2025 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Ze względu na poważne obawy co do spójności wniosku z podstawowym prawem do ochrony prywatności
i danych (zob. również opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych) Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) zaleciła w sprawozdaniu z 7 grudnia 2020 r. dodanie istotnych
zabezpieczeń i skrócenie okresu stosowania o trzy lata. Stanowisko negocjacyjne Rady z października 2020
r. odzwierciedla w przybliżeniu wniosek Komisji, ale wprowadza wyraźny obowiązek konsultacji z organami
ochrony danych przed uruchomieniem nowych technologii. 29 kwietnia 2021 r. współprawodawcy
osiągnęli wstępne porozumienie. Parlament był w stanie zachować niektóre ważne z punktu widzenia
ochrony prywatności zasady, jak wyłączenie komunikacji audio z zakresu rozporządzenia, obowiązkowa
ocena skutków dla ochrony danych w odniesieniu do wszystkich technologii, obowiązkowa weryfikacja
sprawozdań przez człowieka przed wysłaniem ich innym organizacjom, sprawozdawczość w oparciu o
podstawę prawną RODO, na której opiera się przetwarzanie danych, oraz raporty statystyczne z państw
członkowskich. Parlament ustąpił jednak w drażliwej kwestii systematycznego skanowania tekstu w
komunikatorach, aby wykrywać zachowania wskazujące na nagabywanie dzieci w celach seksualnych, oraz
pominięcia maksymalnego poziomu błędu w wyszukiwarkach. Komisja LIBE zatwierdziła wstępne
porozumienie 26 maja 2021 r. Tekst wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez Parlament –
głosowanie w tej sprawie zaplanowano na lipcową sesję plenarną.
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