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Poprawka 158
Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0193/2019
Daniel Dalton
Zwalczanie rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
hostingowych nakazów usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich po 
przeprowadzeniu oceny przez właściwe 
organy powinny zostać zharmonizowane. 
Państwa członkowskie powinny zachować 
swobodę wyboru właściwych organów, 
która umożliwi im wyznaczenie w tym celu 
organów administracyjnych, organów 
ścigania lub organów sądowych. Biorąc 
pod uwagę prędkość, z jaką treści 
o charakterze terrorystycznym są 
rozpowszechniane w internecie, przepis ten 
nakłada na dostawców usług hostingowych 
obowiązek zapewnienia usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym 
zidentyfikowanych w nakazie usunięcia 
lub uniemożliwienia dostępu do nich 
w ciągu jednej godziny od otrzymania 
nakazu usunięcia. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

(13) Należy zharmonizować procedurę 
i obowiązki wynikające ze skierowanych 
do dostawców usług hostingowych 
nakazów usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny 
przez właściwe organy. Państwa 
członkowskie powinny zachować swobodę 
wyboru właściwego organu, która 
umożliwia im wyznaczenie do tego celu 
organu sądowego lub niezależnego 
organu administracyjnego. Biorąc pod 
uwagę tempo, w jakim treści o charakterze 
terrorystycznym są rozpowszechniane 
w internecie, przepis ten nakłada na 
dostawców usług hostingowych obowiązek 
zapewnienia usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym zidentyfikowanych 
w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia 
dostępu do nich bez zbędnej zwłoki po 
otrzymaniu nakazu usunięcia. W miarę 
możliwości należy uwzględnić wielkość i 
zdolność ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych.
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Poprawka 159
Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0193/2019
Daniel Dalton
Zwalczanie rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe 
w celu ułatwienia sprawnego 
rozpatrywania nakazów usunięcia 
i zgłoszeń. W odróżnieniu od 
przedstawiciela prawnego punkt 
kontaktowy służy celom operacyjnym. 
Punkt kontaktowy dostawcy usług 
hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne 
i personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich w ciągu jednej godziny od 
otrzymania nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić, by 
punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na 
temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia szybkiego rozpatrywania 
nakazów usunięcia. W odróżnieniu od 
przedstawiciela prawnego punkt 
kontaktowy służy celom operacyjnym. 
Punkt kontaktowy dostawcy usług 
hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia oraz środki techniczne 
i personalne umożliwiające ich szybkie 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich bez zbędnej zwłoki po 
otrzymaniu nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić, by 
punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na 
temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 
można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 



AM\1182445PL.docx PE637.737v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 
między dostawcami usług hostingowych 
a właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.

między dostawcami usług hostingowych 
a właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.
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Poprawka 160
Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0193/2019
Daniel Dalton
Zwalczanie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
usuwają treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia.

2. Dostawcy usług hostingowych 
usuwają treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp 
do nich bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu 
nakazu usunięcia.
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Poprawka 161
Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0193/2019
Daniel Dalton
Zwalczanie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 
...16 adresat nakazu usunięcia usuwa treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwia dostęp do nich w ciągu 
jednej godziny od otrzymania nakazu 
usunięcia od właściwego organu. 

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 
...16 adresat nakazu usunięcia usuwa treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwia dostęp do nich bez zbędnej 
zwłoki po otrzymaniu nakazu usunięcia od 
właściwego organu.

_________________ _________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zapobiegania rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym (Dz.U. L ...).

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zapobiegania rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym (Dz.U. L ...).
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Poprawka 162
Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0193/2019
Daniel Dalton
Zwalczanie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B Treści, które mają zostać usunięte 
lub do których dostęp ma zostać 
uniemożliwiony w ciągu jednej godziny:

B Treści, które mają zostać usunięte 
lub do których dostęp ma zostać 
uniemożliwiony, bez zbędnej zwłoki:
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