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Poprawka 98
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji.

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji oraz 
praw podstawowych, praw do prywatności 
i ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 99
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 
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podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji.

podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji, prawa 
do prywatności i ochrony danych 
osobowych oraz wolności prasy i 
pluralizmu mediów.

Or. en

Uzasadnienie

Ten dodatek jest konieczny, aby dostosować przepisy do obowiązujących zasad.

Poprawka 100
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji.

(1) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie poprzez zapobieganie
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych i do celów 
dezinformacji. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie
cyberbezpieczeństwa i pewności prawa dla 
dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji.

Or. ro

Poprawka 101
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dostawcy usług hostingowych 
działający w internecie odgrywają 
zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, 
łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz 
ułatwiając publiczną debatę oraz 
dystrybucję i otrzymywanie informacji, 
opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia 
się do innowacji, wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi 
są jednak w niektórych przypadkach 
wykorzystywane przez osoby trzecie w
celu prowadzenia nielegalnej działalności 
w internecie. Szczególnie niepokojące jest 
wykorzystywanie dostawców usług 
hostingowych przez grupy terrorystyczne i
ich zwolenników do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym w celu szerzenia swojego 
przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz 
ułatwiania działalności terrorystycznej i
kierowania nią.

(2) Dostawcy usług hostingowych 
działający w internecie odgrywają 
zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, 
łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz 
ułatwiając publiczną debatę oraz 
dystrybucję i otrzymywanie informacji, 
opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia 
się do innowacji, wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi 
są jednak w niektórych przypadkach 
wykorzystywane przez osoby trzecie w
celu prowadzenia nielegalnej działalności 
w internecie. Szczególnie niepokojące jest 
wykorzystywanie dostawców usług 
hostingowych przez grupy terrorystyczne i
ich zwolenników do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym w celu szerzenia swojego 
przesłania, radykalizacji, dezinformowania
i rekrutacji oraz ułatwiania działalności 
terrorystycznej i kierowania nią.

Or. ro

Poprawka 102
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dostawcy usług hostingowych 
działający w internecie odgrywają 
zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, 
łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz 
ułatwiając publiczną debatę oraz 
dystrybucję i otrzymywanie informacji, 
opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia 
się do innowacji, wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi 
są jednak w niektórych przypadkach 
wykorzystywane przez osoby trzecie w

(2) Dostawcy usług hostingowych 
działający w internecie odgrywają 
zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, 
łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz 
ułatwiając publiczną debatę oraz 
dystrybucję i otrzymywanie informacji, 
opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia 
się do innowacji, wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi 
są jednak w niektórych przypadkach 
wykorzystywane przez osoby trzecie w
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celu prowadzenia nielegalnej działalności 
w internecie. Szczególnie niepokojące jest 
wykorzystywanie dostawców usług 
hostingowych przez grupy terrorystyczne i
ich zwolenników do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym w celu szerzenia swojego 
przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz 
ułatwiania działalności terrorystycznej i
kierowania nią.

celu prowadzenia nielegalnej działalności 
w internecie. Niezmiernie niepokojące jest 
wykorzystywanie dostawców usług 
hostingowych przez grupy terrorystyczne i
ich zwolenników do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym w celu szerzenia swojego 
przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz 
ułatwiania działalności terrorystycznej i
kierowania nią.

Or. fr

Poprawka 103
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług oraz 
informowania organów o użytkownikach 
zamieszczających w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym.

Or. ro
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Poprawka 104
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług, przy 
uwzględnieniu podstawowego znaczenia 
wolności wypowiedzi i informacji w 
otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 105
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
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usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy właściwym organom w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem tych usług.

Or. en

Poprawka 106
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

(3) Obecność nielegalnych treści o
charakterze terrorystycznym w internecie 
ma poważne negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy właściwym organom w
zwalczaniu nielegalnych treści o
charakterze terrorystycznym 
rozpowszechnianych za pośrednictwem
tych usług.
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Or. en

Poprawka 107
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli oraz środków
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

(3) Obecność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie ma poważne 
negatywne konsekwencje dla 
użytkowników, obywateli i ogółu 
społeczeństwa, jak również dla dostawców 
usług online, u których zamieszczane są 
tego rodzaju treści, ponieważ podważa 
zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich 
modelom biznesowym. W świetle ich 
centralnej roli proporcjonalnej do ich
środków i zdolności związanych ze 
świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mają 
szczególne obowiązki społeczne dotyczące 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

Or. cs

Poprawka 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy uzupełnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o

(4) Należy usprawnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o
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charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć dostępność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie i
odpowiednio rozwiązać ten szybko 
narastający problem. Ramy prawne, 
zgodnie z założeniem, mają opierać się na 
dobrowolnych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347, i stanowią odpowiedź na 
wezwania Parlamentu Europejskiego do 
wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia automatycznego wykrywania 
i usuwania treści, które podżegają do 
aktów terrorystycznych.

charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć publikowanie i dostępność 
treści o charakterze terrorystycznym w
internecie i koniecznie rozwiązać ten 
szybko narastający problem bez 
uszczerbku dla praw podstawowych. Ramy 
prawne, zgodnie z założeniem, mają 
opierać się na dobrowolnych wysiłkach, 
które zostały wzmocnione zaleceniem 
Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią 
odpowiedź na wezwania Parlamentu 
Europejskiego do wzmocnienia środków 
zwalczania nielegalnych i szkodliwych 
treści oraz na wezwania Rady Europejskiej 
do usprawnienia automatycznego 
wykrywania i usuwania treści, które 
podżegają do aktów terrorystycznych.

_________________ _________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Or. es

Poprawka 109
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy uzupełnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o
charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć dostępność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie i
odpowiednio rozwiązać ten szybko 
narastający problem. Ramy prawne, 

(4) Należy uzupełnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o
charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć dostępność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie i
odpowiednio rozwiązać ten szybko 
narastający problem, lecz jednocześnie 
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zgodnie z założeniem, mają opierać się na 
dobrowolnych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347, i stanowią odpowiedź na 
wezwania Parlamentu Europejskiego do 
wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia automatycznego wykrywania 
i usuwania treści, które podżegają do 
aktów terrorystycznych.

zagwarantować ochronę podstawowych 
praw i wolności. Ramy prawne, zgodnie z
założeniem, mają opierać się na 
dobrowolnych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347, i stanowią odpowiedź na 
wezwania Parlamentu Europejskiego do 
wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia wykrywania i usuwania 
treści, które podżegają do aktów 
terrorystycznych.

_________________ _________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Or. cs

Poprawka 110
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy uzupełnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015 
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć dostępność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie i 
odpowiednio rozwiązać ten szybko 
narastający problem. Ramy prawne, 
zgodnie z założeniem, mają opierać się na 
dobrowolnych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347, i stanowią odpowiedź na 
wezwania Parlamentu Europejskiego do 

(4) Należy uzupełnić ramy 
dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, poprzez które w 2015 
r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej w celu zwalczania treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie, 
jasnymi ramami prawnymi, aby dalej 
ograniczyć dostępność treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie i 
odpowiednio rozwiązać ten szybko 
narastający problem. Ramy prawne, 
zgodnie z założeniem, mają opierać się na 
dobrowolnych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347, i stanowią odpowiedź na 
wezwania Parlamentu Europejskiego do 
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wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia automatycznego wykrywania 
i usuwania treści, które podżegają do 
aktów terrorystycznych.

wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia automatycznego wykrywania 
i umożliwienia natychmiastowego
usuwania treści, które podżegają do aktów 
terrorystycznych.

_________________ _________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Or. fr

Poprawka 111
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia nie powinno mieć wpływu 
na stosowanie art. 14 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wszelkie 
proaktywne środki, nie powinny same w
sobie prowadzić do utraty przez dostawcę 
usług zwolnienia od odpowiedzialności 
przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze 
rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia 
organów i sądów krajowych do ustalenia 
odpowiedzialności dostawców usług 
hostingowych w szczególnych 
przypadkach, gdy nie są spełnione warunki 
wyłączenia odpowiedzialności na 
podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno 
określić konkretne obowiązki dostawców 
usług hostingowych narażonych na 
znaczną ilość nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym. Stosowanie 
niniejszego rozporządzenia nie powinno 
mieć wpływu na stosowanie art. 14 i 15
dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności 
wszelkie środki wprowadzone przez 
dostawcę usług hostingowych zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem lub w 
związku z powiadomieniem przez właściwy 
organ o nielegalności treści nie powinny 
same w sobie prowadzić do utraty przez 
dostawcę usług zwolnienia od 
odpowiedzialności przewidzianego w tym 
przepisie. Niniejsze rozporządzenie nie 
wpływa na uprawnienia organów i sądów 
krajowych do ustalenia odpowiedzialności 
dostawców usług hostingowych w
szczególnych przypadkach, gdy nie są 
spełnione warunki wyłączenia 
odpowiedzialności na podstawie art. 14 
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dyrektywy 2000/31/WE.

_________________ _________________

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 112
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia nie powinno mieć wpływu 
na stosowanie art. 14 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wszelkie 
proaktywne środki, nie powinny same w
sobie prowadzić do utraty przez dostawcę 
usług zwolnienia od odpowiedzialności
przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze 
rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia 
organów i sądów krajowych do ustalenia 
odpowiedzialności dostawców usług 
hostingowych w szczególnych 
przypadkach, gdy nie są spełnione warunki 
wyłączenia odpowiedzialności na 
podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

(5) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia nie powinno mieć wpływu 
na stosowanie art. 14 i 15 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności, jak 
przewidziano w tych przepisach, wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wszelkie 
proaktywne środki, nie powinny same w
sobie prowadzić do utraty przez dostawcę 
usług zwolnienia od odpowiedzialności lub 
nałożenia na niego obowiązku 
monitorowania. Niniejsze rozporządzenie 
nie wpływa na uprawnienia organów i
sądów krajowych do ustalenia 
odpowiedzialności dostawców usług 
hostingowych w szczególnych 
przypadkach, gdy nie są spełnione warunki 
wyłączenia odpowiedzialności na 
podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

_________________ _________________

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
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2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 113
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady mające na celu 
zapobieganie wykorzystywaniu usług 
hostingowych do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, aby zagwarantować 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, zostały określone w
niniejszym rozporządzeniu przy pełnym 
poszanowaniu praw podstawowych 
chronionych w unijnym porządku 
prawnym, a zwłaszcza praw 
gwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. ro

Poprawka 114
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 



AM\1174973PL.docx 15/185 PE634.500v01-00

PL

odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w społeczeństwie demokratycznym, biorąc 
pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma 
wolność wypowiedzi i informacji, prawo 
do prywatności i ochrony danych 
osobowych, które należą do
podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz są jedną z wartości, 
na których opiera się Unia. Środki 
stanowiące ingerencję w wolność 
wypowiedzi i informacji powinny być 
ściśle ukierunkowane w tym sensie, że 
muszą one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. cs

Poprawka 115
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(7) Niniejsze rozporządzenie
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

(7) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu przyczynienie się do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego, a
jednocześnie ustanawia odpowiednie i
solidne gwarancje zapewniające ochronę 
odnośnych praw podstawowych. Obejmuje 
to prawo do poszanowania życia 
prywatnego oraz prawo do prywatności i 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. en

Poprawka 116
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, jak również 
wolność prasy i pluralizm mediów, które 
są podstawowymi fundamentami
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. en

Poprawka 117
Daniel Dalton
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać 
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Żadne środki nie 
powinny prowadzić do ingerencji w
wolność wypowiedzi i informacji i
powinny one w możliwym zakresie służyć 
zapobieganiu rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
ściśle ukierunkowanego podejścia, lecz 
nie mogą wywierać wpływu na prawo do 
zgodnego z prawem otrzymywania i
udzielania informacji, z uwzględnieniem 
centralnej roli dostawców usług 
hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. en
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Poprawka 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być ściśle 
ukierunkowane w tym sensie, że muszą 
one służyć zapobieganiu
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać
wpływu na prawo do zgodnego z prawem 
otrzymywania i udzielania informacji, z
uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy i
dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki stanowiące 
ingerencję w wolność wypowiedzi i
informacji powinny być wysoce konieczne 
i proporcjonalne, aby zapobiegać
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym bez wywierania wpływu 
na wolność wypowiedzi, prawo do 
zgodnego z prawem otrzymywania i
udzielania informacji, z uwzględnieniem 
centralnej roli dostawców usług 
hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. es
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Poprawka 119
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno skutkować zmianą zobowiązania 
państw członkowskich do poszanowania 
praw podstawowych i podstawowych 
zasad prawnych zapisanych w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej. Te prawa 
podstawowe obejmują wolność posiadania 
poglądów oraz otrzymywania i
przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji ze strony organów publicznych. 
Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z 
tych praw podstawowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
przewidziane przez prawo i powinny być 
konieczne w demokratycznym 
społeczeństwie, z myślą o osiągnięciu 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 120
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać poszanowanie praw 
podstawowych i być zgodne z zasadami 
uznanymi w europejskiej konwencji praw 
człowieka oraz orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W szczególności w wyroku z 
dnia 24 listopada 2011 r. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka orzekł, że 
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prawo Unii Europejskiej, a zwłaszcza 
dyrektywa 2000/31/WE1a i mające 
zastosowanie prawa podstawowe, 
wykluczają nałożony na dostawcę usług 
internetowych nakaz wprowadzenia 
systemu filtrowania całej komunikacji 
elektronicznej przekazywanej poprzez jego 
usługi, stosowany bezkrytycznie do 
wszystkich jego klientów, jako środek 
zapobiegawczy, wyłącznie na jego koszt i 
na czas nieokreślony.

_________________

1a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego („dyrektywa o handlu 
elektronicznym”).

Or. en

Poprawka 121
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności możliwość 
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności w kontekście 
niniejszego rozporządzenia możliwość dla 
użytkowników zaskarżania usuwania 
treści wynikającego ze środków 
podejmowanych przez dostawców usług 
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organy wydały nakaz usunięcia. hostingowych, jak przewidziano w 
niniejszym rozporządzeniu, oraz 
otrzymywania informacji dotyczących 
skutecznych środków zaradczych. 
Obejmuje to również prawo do
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia, nałożonych proaktywnych 
środków lub kar przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia, nałożyły 
proaktywne środki lub kary, bądź przed 
sądem państwa, w którym dostawca usług 
hostingowych ma siedzibę lub 
przedstawicielstwo.

Or. en

Poprawka 122
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności możliwość 
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia.

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności prawo 
dostawców usług hostingowych i 
dostawców treści do otrzymywania 
informacji o wszystkich dostępnych 
środkach dochodzenia roszczeń oraz
możliwość skutecznego zaskarżenia
wszelkich proaktywnych środków, w tym
nakazów usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści, przed 
sądem lub właściwym organem sądowym
państwa członkowskiego, w którym mają 
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miejsce prowadzenia działalności lub 
posiadają przedstawiciela prawnego.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących prawnych środków 
odwoławczych, a obecnie dostawcy usług, którzy chcieliby zakwestionować nakaz usunięcia 
wydany przez właściwy organ w innym państwie członkowskim, mogą być zmuszeni 
odwoływać się w innym państwie członkowskim, co wiąże się ze znacznym obciążeniem, 
kosztami i trudnościami językowymi dla dostawcy usług hostingowych. Uniemożliwi to MŚP 
zaskarżanie nakazów usunięcia.

Poprawka 123
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności możliwość 
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia.

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności możliwość 
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia. Na to 
prawo można powołać się przed sądem 
państwa członkowskiego, w którym 
dostawca usług hostingowych ma swoje 
główne miejsce prowadzenia działalności 
lub w którym mieszka lub ma miejsce 
prowadzenia działalności przedstawiciel 
prawny wyznaczony przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z art. 16.
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Poprawka 124
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały, które 
podżegają, zachęcają lub nakłaniają do 
popełniania przestępstw terrorystycznych 
lub do ich wspierania lub propagują udział 
w działaniach grupy terrorystycznej.
Definicja obejmuje treści, które zawierają 
wskazówki dotyczące wytwarzania i 
stosowania materiałów wybuchowych, 
broni palnej lub innych rodzajów broni 
bądź substancji trujących lub 
niebezpiecznych, jak również substancji 
CBRJ, lub wskazówki dotyczące innych 
metod i technik, w tym w zakresie wyboru 
celów, które to wskazówki mają służyć 
popełnianiu przestępstw terrorystycznych. 
Materiały takie obejmują w szczególności 
tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i
nagrania wideo. Oceniając, czy treści 
stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
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materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych,
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści
rozpowszechniane w celach edukacyjnych,
w charakterze alternatywnej narracji lub
w celach badawczych powinny być 
odpowiednio chronione, przy zapewnieniu 
odpowiedniej równowagi między prawami 
podstawowymi, w tym w szczególności 
wolnością wypowiedzi i informacji, a 
potrzebami w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego. W przypadkach gdy 
rozpowszechniane materiały publikowane 
są w ramach odpowiedzialności 
redakcyjnej dostawcy treści, wszelkie 
decyzje o usunięciu takich treści powinny 
uwzględniać standardy dziennikarskie 
ustanowione na podstawie przepisów 
dotyczących prasy lub mediów zgodnych z 
prawem Unii i prawem do wolności 
wypowiedzi oraz prawem do wolności i 
pluralizmu mediów, jak przewidziano w 
art. 11 Karty praw podstawowych. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).
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Or. en

Poprawka 125
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić definicję 
treści o charakterze terrorystycznym
zgodnie z definicją przestępstw 
terrorystycznych na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/5419. Informacje takie obejmują w
szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
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materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Uzasadnienie

Definicja treści o charakterze terrorystycznym musi być zgodna z definicją przestępstw 
terrorystycznych zawartą w dyrektywie 2017/541.

Poprawka 126
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić definicję 
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prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

treści o charakterze terrorystycznym na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. 
Informacje takie obejmują w szczególności 
tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i
nagrania wideo. Oceniając, czy treści 
stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych,
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
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2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Poprawka 127
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwy organ powinny podejmować, aby 
zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
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w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym. Na 
prawo do wyrażania takich poglądów 
można powołać się przed sądem państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
hostingowych ma swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub w którym 
przedstawiciel prawny wyznaczony przez 
dostawcę usług hostingowych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
mieszka lub ma miejsce prowadzenia 
działalności.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Poprawka 128
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w 
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i 
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o 
charakterze terrorystycznym w oparciu o 
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 

(9) W celu zapewnienia jasności w 
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i 
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o 
charakterze terrorystycznym w oparciu o 
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw, gloryfikują 
terroryzm lub przyczyniają się do jego 
promowania, lub propagują udział w
działaniach grupy terrorystycznej. 
Informacje takie obejmują w szczególności 
tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i
nagrania wideo. Oceniając, czy treści 
stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
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kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. fr

Poprawka 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić definicję 
treści o charakterze terrorystycznym w
oparciu o definicję przestępstw 
terrorystycznych na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/541. Z uwagi na potrzebę 
przeciwdziałania najbardziej szkodliwej 
propagandzie terrorystycznej w internecie 
definicja powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych, oraz treści, które są 
wytworzone przez wymienioną w wykazie 
UE organizację terrorystyczną lub osobę, 
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popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

można je przypisać takiej organizacji lub 
osobie bądź są rozpowszechniane w
imieniu takiej organizacji lub osoby.
Informacje takie obejmują w szczególności 
tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i
nagrania wideo. Oceniając, czy treści 
stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Poprawka 130
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania
najbardziej szkodliwej propagandzie 
terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i 
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 

(9) W celu zapewnienia jasności w
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści o
charakterze terrorystycznym w oparciu o
definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z
uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
propagandzie terrorystycznej w internecie 
definicja powinna obejmować materiały i
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a
także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i 
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
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być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017
r. w sprawie zwalczania terroryzmu i
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. cs

Poprawka 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje osobom trzecim, niezależnie od 
tego, czy działalność ta ma charakter 
czysto techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i rozpowszechnia przechowywane 
informacje wśród osób trzecich,
niezależnie od tego, czy działalność ta ma 
charakter czysto techniczny, automatyczny 
i bierny. Przykładowo do tego rodzaju 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego można zaliczyć: platformy 
mediów społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
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internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje.
Dostawcy usług, na przykład encyklopedie 
internetowe, repozytoria edukacyjne i 
naukowe, platformy otwartego 
oprogramowania, dostawcy usług 
infrastruktury chmury, którzy nie mają 
dostępu do treści klientów, i dostawcy 
usług w chmurze (w tym usług w chmurze 
między przedsiębiorstwami), którzy nie 
udostępniają treści ogółowi 
społeczeństwa, i dostawcy usług na innych 
warstwach infrastruktury internetowej niż 
warstwa aplikacji nie powinni być 
uznawani za dostawców usług 
hostingowych w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia. Rozporządzenie to 
powinno mieć również zastosowanie do 
dostawców usług hostingowych mających 
miejsce prowadzenia działalności poza 
Unią, ale świadczących usługi na 
terytorium Unii, ponieważ znaczna część 
dostawców usług hostingowych 
narażonych na treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach swoich usług 
ma miejsce prowadzenia działalności w
państwach trzecich. Powinno to zapewnić 
spełnianie tych samych wymogów przez 
wszystkie przedsiębiorstwa działające na 
jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie 
od ich państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 132
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje osobom trzecim, niezależnie od 
tego, czy działalność ta ma charakter 
czysto techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów,
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy 
mogą zamieszczać komentarze lub 
recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć 
również zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje do wiadomości publicznej, 
niezależnie od tego, czy działalność ta ma 
charakter czysto techniczny, automatyczny 
i bierny. Przykładowo do tego rodzaju 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego można zaliczyć: platformy 
mediów społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów oraz 
usługi publicznej wymiany plików w
zakresie, w jakim publicznie udostępniają 
one informacje. Z zakresu niniejszego 
rozporządzenia wyłączone są zamknięte 
usługi w chmurze i usługi 
przechowywania, w szczególności 
rozwiązania w relacjach między 
przedsiębiorstwami, zwykłe usługi 
techniczne, takie jak wymiana plików i 
inne usługi w chmurze, usługi polegające 
na sprzedaży towarów przez internet oraz 
zwykły przekaz i inne usługi komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu prawa Unii. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
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korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje osobom trzecim, niezależnie od 
tego, czy działalność ta ma charakter 
czysto techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie, w zakresie, w 
jakim możliwe jest zidentyfikowanie i 
usunięcie konkretnych treści będących 
przedmiotem niniejszego rozporządzenia,
do usług społeczeństwa informacyjnego, w
ramach których przechowuje się 
informacje dostarczone przez usługobiorcę 
na jego wniosek i przetwarza się oraz
udostępnia przechowywane informacje 
osobom trzecim, niezależnie od tego, czy 
działalność ta ma charakter czysto 
techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 



AM\1174973PL.docx 39/185 PE634.500v01-00

PL

materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 134
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje osobom trzecim, niezależnie od 
tego, czy działalność ta ma charakter 
czysto techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy 
mogą zamieszczać komentarze lub 
recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć 
również zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje bezpośrednio do wiadomości 
publicznej. Przykładowo do tego rodzaju 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego można zaliczyć: platformy 
mediów społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze, 
wyłączając dostawców usług 
infrastruktury informatycznej w chmurze, 
w zakresie, w jakim bezpośrednio
udostępniają one informacje do 
wiadomości publicznej. Rozporządzenie to 
powinno mieć również zastosowanie do 
dostawców usług hostingowych mających 
miejsce prowadzenia działalności poza 
Unią, ale świadczących usługi na 
terytorium Unii, ponieważ znaczna część 
dostawców usług hostingowych 
narażonych na treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach swoich usług 
ma miejsce prowadzenia działalności w
państwach trzecich. Powinno to zapewnić 
spełnianie tych samych wymogów przez 
wszystkie przedsiębiorstwa działające na 
jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie 
od ich państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
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elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 135
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje osobom trzecim, niezależnie od 
tego, czy działalność ta ma charakter 
czysto techniczny, automatyczny i bierny. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i publicznie udostępnia 
przechowywane informacje osobom 
trzecim. Przykładowo do tego rodzaju 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego można zaliczyć: platformy 
mediów społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów, 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje osobom trzecim, i strony 
internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
świadczących usługi na terytorium Unii, 
ponieważ znaczna część dostawców usług 
hostingowych narażonych na treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
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charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

działalności w państwach trzecich. 
Powinno to zapewnić spełnianie tych 
samych wymogów przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające na jednolitym 
rynku cyfrowym, niezależnie od ich 
państwa prowadzenia działalności. 
Ustalenie, czy dostawca usług oferuje 
usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia 
oceny, czy dostawca usług umożliwia 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 
dostawcy usług lub adresu poczty 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia. Usługi zapewniające 
wymianę plików i inne usługi w chmurze 
nie powinny być uznawane za wchodzące 
w zakres niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 136
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dostawcy usług hostingowych 
powinni dopełniać określonych 
obowiązków w zakresie staranności, aby 
zapobiec rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług. Te obowiązki w zakresie 
staranności nie powinny sprowadzać się do 
ogólnego obowiązku monitorowania. 
Obowiązki w zakresie staranności 
obejmują przy stosowaniu przez 
dostawców usług hostingowych 
niniejszego rozporządzenia zachowanie 
przez nich należytej staranności, 

(12) Dostawcy usług hostingowych 
powinni dopełniać określonych 
obowiązków w zakresie staranności, aby 
zapobiec rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
swoich usług. Te obowiązki w zakresie 
staranności nie powinny sprowadzać się do 
ogólnego obowiązku monitorowania. 
Obowiązki w zakresie staranności 
obejmują przy stosowaniu przez 
dostawców usług hostingowych 
niniejszego rozporządzenia zachowanie 
przez nich należytej staranności, 
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proporcjonalności i niedyskryminowania w
działaniach wobec przechowywanych 
przez nich treści, w szczególności przy 
wdrażaniu własnych warunków w celu 
uniknięcia usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym. 
Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu 
musi odbywać się z poszanowaniem 
wolności wypowiedzi i informacji.

proporcjonalności i niedyskryminowania w
działaniach wobec przechowywanych 
przez nich treści, w szczególności przy 
wdrażaniu własnych warunków w celu 
uniknięcia usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym. 
Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu 
musi odbywać się z poszanowaniem 
wolności wypowiedzi i informacji oraz 
wolności i pluralizmu mediów.

Or. cs

Poprawka 137
Marlene Mizzi

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) 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 tam, gdzie usługi są zlokalizowane,
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, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
użytkownikom i dostawcom usług 
pewności prawnej i przewidywalności.
Państwa członkowskie powinny 
koordynować działania i współpracować z 
przyjmującym państwem członkowskim, w 
którym usługodawcy mają miejsce 
prowadzenia działalności, dążąc do 
zapewnienia proaktywnych środków 
służących usuwaniu treści o charakterze 
terrorystycznym z treści dostarczanych 
przez dostawców usług hostingowych.
Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o



PE634.500v01-00 44/185 AM\1174973PL.docx

PL

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
niezwłocznie po otrzymaniu nakazu 
usunięcia. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.

Poprawka 138
Jasenko Selimovic

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 

(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 
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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.

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. Bez uszczerbku dla wymogu 
zachowania danych przewidzianego w art. 
7 niniejszego rozporządzenia lub w 
[projekcie aktu prawnego dotyczącego 
elektronicznego materiału dowodowego],
to do dostawców usług hostingowych 
należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy 
też uniemożliwić dostęp do tych treści 
użytkownikom w Unii. Powinno to 
zapobiegać dostępowi lub przynajmniej 
utrudniać uzyskanie dostępu oraz w 
zdecydowany sposób zniechęcać 
użytkowników internetu, którzy korzystają 
z ich usług, do uzyskiwania dostępu do 
treści, do których dostęp został 
uniemożliwiony.

Or. en

Poprawka 139
Jiří Maštálka

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

(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 wyznaczają w tym 
celu swoje organy sądowe. Biorąc pod 
uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze 
terrorystycznym są rozpowszechniane w
internecie, przepis ten nakłada na 
dostawców usług hostingowych obowiązek 



PE634.500v01-00 46/185 AM\1174973PL.docx

PL

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.

zapewnienia usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym zidentyfikowanych w
nakazie usunięcia lub uniemożliwienia 
dostępu do nich po otrzymaniu nakazu 
usunięcia. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

Or. cs

Poprawka 140
Andreas Schwab

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 

(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
terminie podanym przez właściwy organ. 
To do dostawców usług hostingowych 
należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy 
też uniemożliwić dostęp do tych treści 
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tych treści użytkownikom w Unii. użytkownikom w Unii.

Or. de

Poprawka 141
Maria Grapini

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) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
hostingowych nakazów usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich po 
przeprowadzeniu procedury informacyjnej 
i 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.

Or. ro

Poprawka 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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) 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 sześciu godzin 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.

Or. en

Poprawka 143
Daniel Dalton

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. 

(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. 
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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.

Państwa członkowskie powinny swobodnie 
wyznaczyć w tym celu jeden właściwy 
organ, chyba że ich przepisy 
konstytucyjne uniemożliwiają powierzenie 
odpowiedzialności jednemu organowi. 
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.

Or. en

Poprawka 144
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Nakaz usunięcia powinien 
obejmować klasyfikację danych treści 
jako treści o charakterze terrorystycznym i 
zawierać informacje wystarczające do 
zlokalizowania tych treści, poprzez 
podanie adresu URL i wszelkich innych 
dodatkowych informacji, takich jak zrzut 
ekranu zawierający dane treści. Właściwy 
organ powinien również przedstawić 
dodatkowe uzasadnienie, w którym 
wyjaśni, dlaczego dane treści uznaje się za 
treści o charakterze terrorystycznym. W 
przedstawionym uzasadnieniu można nie 
zamieszczać informacji szczególnie 
chronionych, które mogłyby zaszkodzić 
dochodzeniom. Uzasadnienie powinno 
jednak umożliwiać dostawcy usług 
hostingowych i, ostatecznie, dostawcy 
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treści, skuteczne korzystanie z 
przysługującego im prawa do środków 
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 145
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Właściwy organ powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi i punktowi kontaktowemu za 
pomocą dowolnego środka elektronicznego 
zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które umożliwiają 
dostawcy usług ustalenie autentyczności, w
tym dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

(14) Państwa członkowskie powinny 
podjąć niezbędne środki w celu 
zapewnienia szybkiego usunięcia treści o 
charakterze terrorystycznym na swoim 
terytorium i dołożyć starań w celu 
zapewnienia usunięcia takich treści poza 
swoim terytorium. Środki te muszą zostać 
określone w przejrzystych procedurach i 
zapewniać odpowiednie gwarancje, a 
dostawcy usług hostingowych i dostawcy 
treści powinni być informowani o 
przyczynie i uzasadnieniu, dlaczego dane 
treści są uznawane za treści o charakterze 
terrorystycznym. Dążąc do usunięcia 
treści o charakterze terrorystycznym poza 
swoim terytorium właściwy organ 
powinien przedłożyć wniosek o nakaz 
usunięcia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
które po dokonaniu odpowiedniej oceny i 
zatwierdzeniu wniosku powinno przekazać 
nakaz usunięcia bezpośrednio adresatowi i
punktowi kontaktowemu za pomocą 
dowolnego środka elektronicznego 
zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które umożliwiają 
dostawcy usług ustalenie autentyczności, w
tym dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
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dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.
Przyjmujące państwo członkowskie 
powinno, wraz z przekazaniem nakazu 
usunięcia, powiadomić dostawcę usług 
hostingowych lub dostawcę treści o 
przysługującym im prawie do środków 
zaskarżenia, które można skutecznie 
wykonywać przed właściwym organem 
sądowym tego państwa członkowskiego.

_________________ _________________

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. This will make it impossible for 
SMEs to challenge removal orders. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of judicial authority of the host MS.

Poprawka 146
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(14) Właściwy organ powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi i punktowi kontaktowemu za 
pomocą dowolnego środka elektronicznego 
zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które umożliwiają
dostawcy usług ustalenie autentyczności, 
w tym dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

(14) Właściwy organ powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi i punktowi kontaktowemu za 
pomocą dowolnego środka elektronicznego 
zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które pozwalają na 
ustalenie autentyczności nakazu bez 
nieuzasadnionych obciążeń finansowych 
lub innych dla dostawcy usług, w tym 
dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

_________________ _________________

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Poprawka 147
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Właściwy organ powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi i punktowi kontaktowemu za 
pomocą dowolnego środka elektronicznego 

(14) Właściwy organ krajowy powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi i punktowi kontaktowemu za 
pomocą dowolnego środka elektronicznego 
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zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które umożliwiają 
dostawcy usług ustalenie autentyczności, w
tym dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

zdolnego do sporządzenia pisemnego 
rejestru na warunkach, które umożliwiają 
dostawcy usług ustalenie autentyczności, w
tym dokładności daty i czasu wysłania i
otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem 
zabezpieczonej poczty elektronicznej i
platform lub innych zabezpieczonych 
kanałów, w tym udostępnionych przez 
dostawcę usług, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Wymóg ten może w szczególności zostać 
spełniony poprzez korzystanie z
kwalifikowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

_________________ _________________

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Or. cs

Poprawka 148
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgłoszenia dokonywane przez 
właściwe organy lub Europol stanowią 
skuteczny i szybki sposób informowania 
dostawców usług hostingowych o
konkretnych treściach w ramach 
świadczonych przez nich usług. 
Mechanizm powiadamiania dostawców 
usług hostingowych o informacjach, które 
mogą być uznawane za treści o charakterze 
terrorystycznym, w celu dobrowolnego 

(15) Zgłoszenia dokonywane przez 
właściwe organy lub Europol stanowią 
skuteczny i szybki sposób informowania 
dostawców usług hostingowych o
konkretnych treściach w ramach 
świadczonych przez nich usług. 
Mechanizm powiadamiania dostawców 
usług hostingowych o informacjach, które 
mogą być uznawane za treści o charakterze 
terrorystycznym, w celu dobrowolnego 
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rozważenia przez dostawcę zgodności z
jego własnymi warunkami powinien 
pozostać dostępny jako uzupełnienie 
nakazów usunięcia. Ważne jest, aby 
dostawcy usług hostingowych traktowali 
ocenę takich zgłoszeń priorytetowo i
przekazywali szybkie informacje zwrotne 
na temat podjętych działań. Ostateczna 
decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane 
treści, ponieważ nie są zgodne z
warunkami dostawcy usług hostingowych, 
pozostaje w jego gestii. Wdrażając 
niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do 
zgłoszeń, mandat Europolu, określony w
rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje 
niezmieniony.

rozważenia przez dostawcę zgodności z
jego własnymi warunkami powinien 
pozostać dostępny jako uzupełnienie 
nakazów usunięcia. Ważne jest, aby 
dostawcy usług hostingowych traktowali 
ocenę takich zgłoszeń priorytetowo i
przekazywali szybkie informacje zwrotne 
na temat podjętych działań. Ostateczna 
decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane 
treści, ponieważ nie są zgodne z
warunkami dostawcy usług hostingowych, 
pozostaje w jego gestii, ale wyłącznie po 
przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji 
z właściwymi organami. Wdrażając 
niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do 
zgłoszeń, mandat Europolu, określony w
rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje 
niezmieniony.

_________________ _________________

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol), zastępujące i
uchylające decyzje Rady 
2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 
2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i
2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z
24.5.2016, s. 53).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol), zastępujące i 
uchylające decyzje Rady 
2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 
2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 
2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 
24.5.2016, s. 53).

Or. ro

Poprawka 149
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym istotnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są 

skreśla się
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proporcjonalne proaktywne środki, w tym 
w niektórych przypadkach środki 
zautomatyzowane. W celu zmniejszenia 
dostępności treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach świadczonych 
przez siebie usług dostawcy usług 
hostingowych powinni ocenić, czy należy 
wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i
proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie 
powinien oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania. W kontekście tej oceny 
brak nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. cs

Poprawka 150
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym istotnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są 
proporcjonalne proaktywne środki, w tym 
w niektórych przypadkach środki 
zautomatyzowane. W celu zmniejszenia 
dostępności treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach świadczonych 
przez siebie usług dostawcy usług 

(16) Ze względu na złożoność
skutecznego identyfikowania i usuwania
treści o charakterze terrorystycznym na 
dużą skalę ważnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są również
proporcjonalne proaktywne środki. W celu 
zmniejszenia dostępności treści o
charakterze terrorystycznym w ramach 
świadczonych przez siebie usług dostawcy 
usług hostingowych powinni ocenić, czy 
należy wprowadzić proaktywne środki, w
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hostingowych powinni ocenić, czy należy 
wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i
proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie 
powinien oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania. W kontekście tej oceny 
brak nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i
proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Nie powinno to
oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 151
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym istotnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są
proporcjonalne proaktywne środki, w tym
w niektórych przypadkach środki 
zautomatyzowane. W celu zmniejszenia 
dostępności treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach świadczonych 
przez siebie usług dostawcy usług 
hostingowych powinni ocenić, czy należy 
wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym proporcjonalne 
proaktywne środki, w tym w niektórych 
przypadkach środki zautomatyzowane, są 
istotnym elementem w zwalczaniu 
ponownego pojawiania się treści o
charakterze terrorystycznym, które zostały 
wcześniej usunięte lub do których 
uniemożliwiono dostęp, ponieważ zostały 
uznane za treści o charakterze 
terrorystycznym. W celu zmniejszenia 
dostępności takich treści w ramach 
świadczonych przez siebie usług dostawcy 
usług hostingowych powinni ocenić, czy 
należy wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
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danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i
proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie 
powinien oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania. W kontekście tej oceny 
brak nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i
proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie 
powinien oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania. W kontekście tej oceny 
brak nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym istotnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są 
proporcjonalne proaktywne środki, w tym
w niektórych przypadkach środki 
zautomatyzowane. W celu zmniejszenia 
dostępności treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach świadczonych 
przez siebie usług dostawcy usług 
hostingowych powinni ocenić, czy należy 
wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie odpowiednie, skuteczne i

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym istotnym elementem w
zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie są 
proporcjonalne proaktywne środki, w tym 
w niektórych przypadkach środki 
zautomatyzowane. W celu zmniejszenia 
dostępności treści o charakterze 
terrorystycznym w ramach świadczonych 
przez siebie usług dostawcy usług 
hostingowych powinni ocenić, czy należy 
wprowadzić proaktywne środki, w
zależności od zagrożenia i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, a także od wpływu na 
prawa osób trzecich i interesu publicznego 
danych informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
określić, jakie uzasadnione, odpowiednie, 
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proporcjonalne proaktywne środki 
powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie 
powinien oznaczać ogólnego obowiązku 
monitorowania. W kontekście tej oceny 
brak nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

skuteczne i proporcjonalne proaktywne 
środki powinny zostać wdrożone. Wymóg 
ten nie powinien oznaczać ogólnego 
obowiązku monitorowania stosowanego w 
masowy lub nieograniczony sposób. W
kontekście tej oceny brak nakazów 
usunięcia i zgłoszeń skierowanych do 
dostawcy usług hostingowych wskazuje na 
niski poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 153
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przy wprowadzaniu proaktywnych 
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji. 
Oprócz wszelkich wymogów określonych 
w prawie, w tym również w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych, 
dostawcy usług hostingowych powinni 
działać z należytą starannością i wdrażać 
gwarancje, w tym w szczególności w
stosownych przypadkach nadzór i
weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć 
jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych 
decyzji prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują 
zautomatyzowane sposoby wykrywania 
treści o charakterze terrorystycznym. 
Wszelkie decyzje o zastosowaniu 
zautomatyzowanych środków, niezależnie 
od tego, czy zostały podjęte przez samego 
dostawcę usług hostingowych czy na 

(17) Przy wprowadzaniu proaktywnych 
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji
oraz prawa do prywatności i ochrony 
danych osobowych. Oprócz wszelkich 
wymogów określonych w prawie, w tym 
również w przepisach dotyczących 
ochrony danych osobowych, dostawcy 
usług hostingowych powinni działać z
należytą starannością i wdrażać gwarancje, 
w tym w szczególności w stosownych 
przypadkach nadzór i weryfikacje przez 
człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek 
niezamierzonych i błędnych decyzji 
prowadzących do usunięcia treści, które 
nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują 
zautomatyzowane sposoby wykrywania 
treści o charakterze terrorystycznym. 
Wszelkie decyzje o zastosowaniu 
zautomatyzowanych środków, niezależnie 
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wniosek właściwego organu, powinny być 
oceniane pod kątem wiarygodności 
wykorzystanej technologii i wpływu na 
prawa podstawowe.

od tego, czy zostały podjęte przez samego 
dostawcę usług hostingowych czy na 
wniosek właściwego organu, powinny być 
oceniane pod kątem wiarygodności 
wykorzystanej technologii i wpływu na 
prawa podstawowe.

Or. en

Poprawka 154
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przy wprowadzaniu proaktywnych 
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji. 
Oprócz wszelkich wymogów określonych 
w prawie, w tym również w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych, 
dostawcy usług hostingowych powinni 
działać z należytą starannością i wdrażać 
gwarancje, w tym w szczególności w
stosownych przypadkach nadzór i
weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć 
jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych 
decyzji prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują 
zautomatyzowane sposoby wykrywania 
treści o charakterze terrorystycznym. 
Wszelkie decyzje o zastosowaniu 
zautomatyzowanych środków, niezależnie 
od tego, czy zostały podjęte przez samego 
dostawcę usług hostingowych czy na 
wniosek właściwego organu, powinny być 
oceniane pod kątem wiarygodności 
wykorzystanej technologii i wpływu na 
prawa podstawowe.

(17) Przy dobrowolnym wprowadzaniu
takich dodatkowych proaktywnych 
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji. 
Oprócz wszelkich wymogów określonych 
w prawie, w tym również w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych, 
dostawcy usług hostingowych powinni 
działać z należytą starannością i wdrażać 
gwarancje, w tym w szczególności w
stosownych przypadkach nadzór i
weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć 
jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych 
decyzji prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują 
zautomatyzowane sposoby wykrywania 
treści o charakterze terrorystycznym. 
Wszelkie decyzje o zastosowaniu 
zautomatyzowanych środków, niezależnie 
od tego, czy zostały podjęte przez samego 
dostawcę usług hostingowych czy na 
wniosek właściwego organu, powinny być 
oceniane pod kątem wiarygodności 
wykorzystanej technologii i wpływu na 
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prawa podstawowe.

Or. en

Poprawka 155
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przy wprowadzaniu proaktywnych
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji. 
Oprócz wszelkich wymogów określonych 
w prawie, w tym również w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych, 
dostawcy usług hostingowych powinni 
działać z należytą starannością i wdrażać 
gwarancje, w tym w szczególności w
stosownych przypadkach nadzór i
weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć 
jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych 
decyzji prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują
zautomatyzowane sposoby wykrywania
treści o charakterze terrorystycznym. 
Wszelkie decyzje o zastosowaniu 
zautomatyzowanych środków, niezależnie 
od tego, czy zostały podjęte przez samego 
dostawcę usług hostingowych czy na 
wniosek właściwego organu, powinny być 
oceniane pod kątem wiarygodności 
wykorzystanej technologii i wpływu na 
prawa podstawowe.

(17) Przy wprowadzaniu środków 
dostawcy usług hostingowych powinni 
zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji
– oraz prawa do prywatności i ochrony 
danych osobowych. Oprócz wszelkich 
wymogów określonych w prawie, w tym 
również w przepisach dotyczących 
ochrony danych osobowych, dostawcy 
usług hostingowych powinni działać z
należytą starannością i wdrażać gwarancje, 
w tym w szczególności w stosownych 
przypadkach nadzór i weryfikacje przez 
człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek 
niezamierzonych i błędnych decyzji 
prowadzących do usunięcia treści, które 
nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy dostawcy usług 
hostingowych wykorzystują treści o
charakterze terrorystycznym do 
wykrywania. Wszelkie decyzje o
zastosowaniu zautomatyzowanych 
środków, niezależnie od tego, czy zostały 
podjęte przez samego dostawcę usług 
hostingowych czy na wniosek właściwego 
organu, powinny być oceniane pod kątem 
wiarygodności wykorzystanej technologii i
wpływu na prawa podstawowe.

Or. cs
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Poprawka 156
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o
charakterze terrorystycznym wprowadzali 
odpowiednie środki, by zapobiegać 
takiemu wykorzystywaniu świadczonych 
przez nich usług, właściwe organy 
powinny zwrócić się do dostawców usług 
hostingowych, którzy otrzymali nakaz 
usunięcia, który stał się prawomocny, z
wnioskiem o przedstawienie informacji na 
temat przyjętych proaktywnych środków. 
Mogłyby one obejmować środki 
zapobiegające ponownemu zamieszczeniu 
treści o charakterze terrorystycznym, które 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony w wyniku 
otrzymania przez dostawców nakazu 
usunięcia lub zgłoszenia, 
przeprowadzające kontrolę w stosunku do 
narzędzi publicznych lub prywatnych 
zawierających znane treści o charakterze 
terrorystycznym. Mogą one również 
wykorzystywać wiarygodne narzędzia 
techniczne do identyfikacji nowych treści 
o charakterze terrorystycznym, dostępne 
na rynku albo opracowane przez dostawcę 
usług hostingowych. Dostawca usług 
powinien przedstawić sprawozdanie na 
temat wprowadzonych szczególnych
proaktywnych środków, aby umożliwić 
właściwemu organowi ocenę, czy środki te 
są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w
razie wykorzystywania środków 
automatycznych, dostawca usług 
hostingowych posiada niezbędne 
umiejętności w zakresie nadzoru i
weryfikacji przez człowieka. Oceniając 
skuteczność i proporcjonalność środków, 
właściwe organy powinny uwzględnić 
odpowiednie parametry, w tym liczbę 
nakazów usunięcia i zgłoszeń 

(18) Dostawca usług powinien 
przedstawić sprawozdanie na temat
dobrowolnie wprowadzonych 
proaktywnych środków, aby umożliwić 
właściwemu organowi ocenę, czy środki te 
są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w
razie wykorzystywania środków 
automatycznych, dostawca usług 
hostingowych posiada niezbędne 
umiejętności w zakresie nadzoru i
weryfikacji przez człowieka. Oceniając 
skuteczność i proporcjonalność środków, 
właściwe organy powinny uwzględnić 
odpowiednie parametry, w tym liczbę 
nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy, jego zdolność 
ekonomiczną oraz wpływ jego usług na 
rozpowszechnianie treści o charakterze 
terrorystycznym (na przykład biorąc pod 
uwagę liczbę użytkowników w Unii).
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skierowanych do dostawcy, jego zdolność 
ekonomiczną oraz wpływ jego usług na 
rozpowszechnianie treści o charakterze 
terrorystycznym (na przykład biorąc pod 
uwagę liczbę użytkowników w Unii).

Or. en

Poprawka 157
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o
charakterze terrorystycznym wprowadzali 
odpowiednie środki, by zapobiegać 
takiemu wykorzystywaniu świadczonych 
przez nich usług, właściwe organy 
powinny zwrócić się do dostawców usług 
hostingowych, którzy otrzymali nakaz 
usunięcia, który stał się prawomocny, z
wnioskiem o przedstawienie informacji na 
temat przyjętych proaktywnych środków. 
Mogłyby one obejmować środki 
zapobiegające ponownemu zamieszczeniu 
treści o charakterze terrorystycznym, które 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony w wyniku 
otrzymania przez dostawców nakazu 
usunięcia lub zgłoszenia, 
przeprowadzające kontrolę w stosunku do 
narzędzi publicznych lub prywatnych 
zawierających znane treści o charakterze 
terrorystycznym. Mogą one również 
wykorzystywać wiarygodne narzędzia 
techniczne do identyfikacji nowych treści o
charakterze terrorystycznym, dostępne na 
rynku albo opracowane przez dostawcę 
usług hostingowych. Dostawca usług 
powinien przedstawić sprawozdanie na 
temat wprowadzonych szczególnych 
proaktywnych środków, aby umożliwić 
właściwemu organowi ocenę, czy środki te 

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o
charakterze terrorystycznym wprowadzali 
odpowiednie środki, by zapobiegać 
takiemu wykorzystywaniu świadczonych 
przez nich usług, właściwe organy 
powinny zwrócić się do dostawców usług 
hostingowych, którzy otrzymali nakaz 
usunięcia, który stał się prawomocny, z
wnioskiem o przedstawienie informacji na 
temat przyjętych proaktywnych środków. 
Mogłyby one obejmować środki 
zapobiegające ponownemu zamieszczeniu 
treści o charakterze terrorystycznym, które 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony w wyniku 
otrzymania przez dostawców nakazu 
usunięcia lub zgłoszenia, 
przeprowadzające kontrolę w stosunku do 
narzędzi publicznych lub prywatnych 
zawierających znane treści o charakterze 
terrorystycznym. Mogą one również 
wykorzystywać wiarygodne narzędzia
techniczne do identyfikacji nowych treści o
charakterze terrorystycznym, dostępne na 
rynku albo opracowane przez dostawcę 
usług hostingowych. Dostawca usług 
powinien przedstawić sprawozdanie na 
temat wprowadzonych szczególnych 
proaktywnych środków, aby umożliwić 
właściwemu organowi ocenę, czy środki te 
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są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w
razie wykorzystywania środków 
automatycznych, dostawca usług 
hostingowych posiada niezbędne 
umiejętności w zakresie nadzoru i
weryfikacji przez człowieka. Oceniając 
skuteczność i proporcjonalność środków, 
właściwe organy powinny uwzględnić 
odpowiednie parametry, w tym liczbę 
nakazów usunięcia i zgłoszeń 
skierowanych do dostawcy, jego zdolność 
ekonomiczną oraz wpływ jego usług na 
rozpowszechnianie treści o charakterze 
terrorystycznym (na przykład biorąc pod 
uwagę liczbę użytkowników w Unii).

są konieczne, skuteczne i proporcjonalne 
oraz czy, w razie wykorzystywania 
środków automatycznych, dostawca usług 
hostingowych posiada niezbędne 
umiejętności w zakresie nadzoru i
weryfikacji przez człowieka. Oceniając 
skuteczność, konieczność i
proporcjonalność środków, właściwe 
organy powinny uwzględnić odpowiednie 
parametry, w tym liczbę nakazów 
usunięcia i zgłoszeń skierowanych do 
dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz 
wpływ jego usług na rozpowszechnianie 
treści o charakterze terrorystycznym (na 
przykład biorąc pod uwagę liczbę 
użytkowników w Unii), a także gwarancje 
wprowadzone w celu ochrony wolności 
wypowiedzi i informacji oraz liczbę 
przypadków ograniczenia legalnych treści.

Or. en

Poprawka 158
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 
temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 
skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich 
szczególnych proaktywnych środków nie 
powinna co do zasady prowadzić do 
nałożenia ogólnego obowiązku 
monitorowania, określonego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod 

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 
temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 
skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie. Właściwy organ powinien 
nakładać jedynie proaktywne środki, 
których wdrożenia można rozsądnie 
oczekiwać od dostawcy usług 
hostingowych, biorąc pod uwagę, między 
innymi, zasoby finansowe i inne zasoby 
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uwagę szczególnie poważne zagrożenia 
związane z rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym, decyzje 
przyjęte przez właściwe organy na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
mogą stanowić odstępstwo od podejścia 
ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 
2000/31/WE w odniesieniu do niektórych 
szczególnych, ukierunkowanych środków, 
których przyjęcie jest niezbędne z uwagi 
na nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem takich 
decyzji właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a
odnośnymi prawami podstawowymi, w
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji oraz wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a
także przedstawić odpowiednie 
uzasadnienie.

dostawcy usług hostingowych. Decyzja o
narzuceniu takich szczególnych 
proaktywnych środków nie powinna 
prowadzić do nałożenia ogólnego 
obowiązku monitorowania, określonego w
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 
Biorąc pod uwagę szczególnie poważne 
zagrożenia związane z
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym, decyzje przyjęte przez 
właściwe organy na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mogą, w wyjątkowych 
okolicznościach, stanowić odstępstwo od 
podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 
dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do 
niektórych szczególnych, 
ukierunkowanych środków, których 
przyjęcie jest niezbędne z uwagi na 
nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem takich 
decyzji właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a
odnośnymi prawami podstawowymi, w
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji oraz wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a
także przedstawić odpowiednie 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 
temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 
temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 
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skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich 
szczególnych proaktywnych środków nie 
powinna co do zasady prowadzić do 
nałożenia ogólnego obowiązku 
monitorowania, określonego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod 
uwagę szczególnie poważne zagrożenia 
związane z rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym, decyzje 
przyjęte przez właściwe organy na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
mogą stanowić odstępstwo od podejścia 
ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 
2000/31/WE w odniesieniu do niektórych 
szczególnych, ukierunkowanych środków, 
których przyjęcie jest niezbędne z uwagi 
na nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem takich 
decyzji właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a
odnośnymi prawami podstawowymi, w
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji oraz wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a
także przedstawić odpowiednie 
uzasadnienie.

skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie w oparciu o odpowiednie, 
wystarczające i stosowne dowody. Decyzja 
o narzuceniu takich szczególnych 
proaktywnych środków nie powinna co do 
zasady prowadzić do nałożenia ogólnego 
obowiązku monitorowania, określonego w
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 
Biorąc pod uwagę szczególnie poważne 
zagrożenia związane z
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym, decyzje przyjęte przez 
właściwe organy na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo 
od podejścia ustanowionego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do 
niektórych szczególnych, 
ukierunkowanych środków, których 
przyjęcie jest niezbędne z uwagi na 
nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem takich 
decyzji właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a
odnośnymi prawami podstawowymi, w
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji oraz wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a
także przedstawić odpowiednie 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 160
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z
dostawcą usług hostingowych dialog na 
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temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 
skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich 
szczególnych proaktywnych środków nie 
powinna co do zasady prowadzić do 
nałożenia ogólnego obowiązku 
monitorowania, określonego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod 
uwagę szczególnie poważne zagrożenia 
związane z rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym, decyzje 
przyjęte przez właściwe organy na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
mogą stanowić odstępstwo od podejścia 
ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 
2000/31/WE w odniesieniu do niektórych 
szczególnych, ukierunkowanych środków, 
których przyjęcie jest niezbędne z uwagi 
na nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem takich 
decyzji właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a
odnośnymi prawami podstawowymi, w
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji oraz wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a
także przedstawić odpowiednie 
uzasadnienie.

temat koniecznych proaktywnych środków, 
które należy wdrożyć. W razie 
konieczności właściwy organ powinien 
narzucić przyjęcie odpowiednich, 
skutecznych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich 
szczególnych proaktywnych środków nie 
powinna co do zasady prowadzić do 
nałożenia ogólnego obowiązku 
monitorowania, określonego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod 
uwagę szczególnie poważne zagrożenia 
związane z rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym, decyzje 
przyjęte przez właściwe organy na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
mogą w ostateczności stanowić odstępstwo
od podejścia ustanowionego w art. 15 ust.
1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do 
niektórych szczególnych, 
ukierunkowanych środków, których 
przyjęcie jest niezbędne z uwagi na 
nadrzędne względy bezpieczeństwa 
publicznego. Przed przyjęciem w 
ostateczności takich decyzji właściwy 
organ powinien zachować równowagę 
między celami dotyczącymi interesu 
publicznego a odnośnymi prawami 
podstawowymi, w tym w szczególności 
wolnością wypowiedzi i informacji oraz 
wolnością prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także przedstawić 
odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(20) Zobowiązanie dostawców usług 
hostingowych do zachowania usuniętych 
treści i związanych z nimi danych powinno 
być ustanowione do celów szczególnych i
ograniczone w czasie do tego, co jest
konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia 
wymogu zachowania na powiązane dane w
takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego 
rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku 
usunięcia przedmiotowych treści. 
Powiązane dane mogą obejmować dane 
takie jak „dane abonenta”, w tym w
szczególności dane odnoszące się do 
tożsamości dostawcy treści oraz „dane 
dotyczące dostępu”, w tym np. dane o
dacie i czasie korzystania przez dostawcę 
treści lub o logowaniu do serwisu i
wylogowaniu się z niego, wraz z adresem 
IP przydzielonym dostawcy treści przez 
dostawcę usług dostępu do internetu.

(20) Zobowiązanie dostawców usług 
hostingowych do zachowania usuniętych 
treści i związanych z nimi danych powinno 
być ustanowione do celów szczególnych,
ograniczone w czasie do tego, co jest 
konieczne, a w przypadku danych 
osobowych powinno zapewniać ich 
należytą ochronę. Istnieje potrzeba 
rozszerzenia wymogu zachowania na 
powiązane dane w takim zakresie, w jakim 
jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby 
utracone w wyniku usunięcia 
przedmiotowych treści. Powiązane dane 
mogą obejmować dane takie jak „dane 
abonenta”, w tym w szczególności dane 
odnoszące się do tożsamości dostawcy 
treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w
tym np. dane o dacie i czasie korzystania 
przez dostawcę treści lub o logowaniu do 
serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z
adresem IP przydzielonym dostawcy treści 
przez dostawcę usług dostępu do internetu.

Or. es

Poprawka 162
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec treści o
charakterze terrorystycznym ma zasadnicze 
znaczenie dla zwiększenia ich 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy 
usług hostingowych powinni publikować 
roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych w
związku z wykrywaniem, identyfikacją i
usuwaniem treści o charakterze 
terrorystycznym.

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec treści o
charakterze terrorystycznym ma zasadnicze 
znaczenie dla zwiększenia ich 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy 
usług hostingowych powinni publikować 
roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych w
związku z wykrywaniem, identyfikacją i
usuwaniem treści o charakterze 
terrorystycznym oraz liczby przypadków 
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ograniczenia legalnych treści. Właściwe 
organy powinny również publikować 
roczne sprawozdania dotyczące 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat liczby wydanych 
nakazów, liczby usunięć, liczby 
zidentyfikowanych i wykrytych treści o 
charakterze terrorystycznym, które zostały 
usunięte, oraz liczby przypadków 
ograniczenia legalnych treści.

Or. en

Poprawka 163
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec treści o
charakterze terrorystycznym ma zasadnicze 
znaczenie dla zwiększenia ich 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy 
usług hostingowych powinni publikować 
roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych w
związku z wykrywaniem, identyfikacją i 
usuwaniem treści o charakterze 
terrorystycznym.

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec treści o
charakterze terrorystycznym ma zasadnicze 
znaczenie dla zwiększenia ich 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy 
usług hostingowych powinni publikować 
roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych w
związku z wykrywaniem, identyfikacją 
treści o charakterze terrorystycznym, 
powiadamianiem o nich właściwych 
organów i ich usuwaniem.

Or. ro

Poprawka 164
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu treści chronionych w
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i
przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści. Wymóg, aby dostawca usług 
hostingowych przywrócił treści, w
przypadku gdy zostały one błędnie 
usunięte, nie ma wpływu na możliwość 
egzekwowania przez dostawców usług 
hostingowych własnych warunków w
innych przypadkach.

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu – w wyniku środków 
zastosowanych zgodnie z warunkami 
dostawcy usług hostingowych – treści 
chronionych w ramach wolności 
wypowiedzi i informacji. W związku z tym 
dostawcy usług hostingowych powinni 
ustanowić przyjazne dla użytkownika 
mechanizmy rozpatrywania skarg oraz 
zapewnić, by skargi były rozpatrywane 
bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości 
wobec dostawcy treści. Wymóg, aby 
dostawca usług hostingowych przywrócił 
treści, w przypadku gdy zostały one 
błędnie usunięte, nie ma wpływu na 
możliwość egzekwowania przez 
dostawców usług hostingowych własnych 
warunków w innych przypadkach. Ponadto 
dostawcy treści, których treści zostały 
usunięte w wyniku nakazu usunięcia, 
powinni mieć prawo do skutecznego 
środka prawnego zgodnie z art. 19 TUE i 
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu treści chronionych w
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu treści chronionych w
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i
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przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści. Wymóg, aby dostawca usług 
hostingowych przywrócił treści, w
przypadku gdy zostały one błędnie 
usunięte, nie ma wpływu na możliwość 
egzekwowania przez dostawców usług 
hostingowych własnych warunków w
innych przypadkach.

przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści. Dostawcy treści powinni mieć 
również prawo do złożenia skargi 
bezpośrednio do właściwego organu, jeśli 
nie są w stanie rozstrzygnąć przedmiotu 
skargi z dostawcą usług hostingowych.
Wymóg, aby dostawca usług hostingowych 
przywrócił treści, w przypadku gdy zostały 
one błędnie usunięte, nie ma wpływu na 
możliwość egzekwowania przez 
dostawców usług hostingowych własnych 
warunków w innych przypadkach.

Or. en

Poprawka 166
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu treści chronionych w
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i
przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści. Wymóg, aby dostawca usług 
hostingowych przywrócił treści, w
przypadku gdy zostały one błędnie 
usunięte, nie ma wpływu na możliwość 
egzekwowania przez dostawców usług 
hostingowych własnych warunków w
innych przypadkach.

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 
błędnemu usuwaniu treści chronionych w
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i
przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści i powinny one obejmować również 
informacje na temat wszystkich opcji w 
zakresie skutecznych środków prawnych, 
w tym środków zaskarżenia. Wymóg, aby 
dostawca usług hostingowych przywrócił 
treści, w przypadku gdy zostały one 
błędnie usunięte, nie ma wpływu na 
możliwość egzekwowania przez 
dostawców usług hostingowych własnych 
warunków w innych przypadkach.

Or. en
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Poprawka 167
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. Nie wymaga to jednak 
powiadomienia dostawcy treści. W
zależności od okoliczności dostawcy usług
hostingowych mogą zastąpić treści uznane 
za treści o charakterze terrorystycznym 
komunikatem, że zostały usunięte lub 
dostęp do nich został uniemożliwiony 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
żądanie należy podać dalsze informacje 
na temat przyczyn oraz możliwości 
zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. 
W przypadku gdy właściwe organy 
postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. W przypadku gdy właściwe 
organy postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 168
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. Nie wymaga to jednak 
powiadomienia dostawcy treści. W
zależności od okoliczności dostawcy usług 
hostingowych mogą zastąpić treści uznane 
za treści o charakterze terrorystycznym 
komunikatem, że zostały usunięte lub 
dostęp do nich został uniemożliwiony 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
żądanie należy podać dalsze informacje na 
temat przyczyn oraz możliwości 
zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. 
W przypadku gdy właściwe organy 
postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. W zależności od okoliczności 
dostawcy usług hostingowych mogą 
zastąpić treści uznane za treści o
charakterze terrorystycznym komunikatem, 
że zostały usunięte lub dostęp do nich 
został uniemożliwiony zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie 
należy podać dalsze informacje na temat 
przyczyn oraz możliwości zaskarżenia 
decyzji przez dostawcę treści. W
przypadku gdy właściwe organy 
postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 169
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ważne jest, aby właściwy organ w
państwie członkowskim odpowiedzialnym 

(29) Ważne jest, aby właściwy organ w
państwie członkowskim odpowiedzialnym 
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za nakładanie sankcji był w pełni 
informowany o wydawaniu nakazów 
usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej 
wymianie informacji między dostawcą 
usług hostingowych a odpowiednim 
właściwym organem. W tym celu państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
odpowiednie kanały komunikacji i
mechanizmy umożliwiające szybką 
wymianę istotnych informacji.

za nakładanie sankcji był w pełni 
informowany o wydawaniu nakazów 
usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej 
wymianie informacji między dostawcą 
usług hostingowych a odpowiednim 
właściwym organem. W tym celu państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
odpowiednie kanały komunikacji i
mechanizmy umożliwiające szybką 
wymianę istotnych informacji.

Or. ro

Poprawka 170
Jiří Maštálka

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 

(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. Informacje na temat 
punktu kontaktowego powinny zawierać 
informacje o języku, w którym można 
zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby 
ułatwić komunikację między dostawcami 
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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 
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.

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.

Or. cs

Poprawka 171
Antanas Guoga

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 

(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. Informacje na temat 
punktu kontaktowego powinny zawierać 
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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 
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.

informacje o języku, w którym 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.

Or. en

Poprawka 172
Andreas Schwab

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 

(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 
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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 
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.

przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich w jak najkrótszym czasie
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 
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.

Or. de

Poprawka 173
Marlene Mizzi

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 

(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 
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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 
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.

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 niezwłocznie po 
otrzymaniu nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić, by
dostępny był punkt kontaktowy. Informacje 
na temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Nierealistyczne jest żądanie od MŚP usuwania treści w ciągu 1 godziny od otrzymania nakazu 
usunięcia bez zapewnienia czasu na właściwą ocenę wniosku. Małe przedsiębiorstwa po 
prostu nie będą w stanie spełnić tego warunku, ponieważ w większości przypadków nie mają 
wystarczających zasobów ludzkich, aby zapewnić dostępność 24 godziny na dobę i 7 dni w 
tygodniu i usuwać treści w ciągu godziny.

Poprawka 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 
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hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego. Niemniej jednak, w przypadku 
gdy inne państwo członkowskie wydaje 
nakaz usunięcia, jego organy powinny 
mieć możliwość egzekwowania swoich 
nakazów poprzez zastosowanie środków 
przymusu o charakterze niekarnym, 
takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o
dostawców usług hostingowych, którzy nie 
mają miejsca prowadzenia działalności w
Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela 
prawnego, każde państwo członkowskie 
powinno mieć jednak możliwość 
nakładania sankcji, pod warunkiem 
przestrzegania zasady ne bis in idem.

hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego.

Or. es

Poprawka 175
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
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Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ocenie 
charakteru naruszenia i podejmowaniu 
decyzji o zastosowaniu sankcji należy 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi. Przy ustalaniu, czy nałożyć 
sankcje finansowe, należy odpowiednio 
uwzględnić zasoby finansowe dostawcy 
usług. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby sankcje nie zachęcały do usuwania 
treści, które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby 
finansowe dostawcy usług. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
sankcje nie zachęcały do usuwania treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do (38) Sankcje są niezbędne do 
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zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia.
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia i powinny również 
uwzględniać w stosownych przypadkach 
sytuację jednostek zależnych lub 
powiązanych przedsiębiorstw. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
dotyczące sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu sześciu godzin od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje 
finansowe, należy odpowiednio 
uwzględnić zasoby finansowe dostawcy 
usług. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby sankcje nie zachęcały do usuwania 
treści, które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 177
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

(38) W niektórych przypadkach sankcje
mogą być wykorzystywane jako jeden z 
wielu instrumentów służących 
zapewnieniu skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich. Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe
i rozmiar dostawcy usług hostingowych. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sankcje nie zachęcały do usuwania treści, 
które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 178
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich tak szybko, jak to tylko możliwe od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia, 
mając na uwadze odpowiednią 
równowagę w odniesieniu do praw 
podstawowych wszystkich stron. 
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

Or. es
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Poprawka 179
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku,
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub
systematycznie nie uniemożliwia dostępu
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w przypadkach gdy dostawca 
usług hostingowych systematycznie nie
stosuje się do obowiązku usuwania treści 
o charakterze terrorystycznym lub
uniemożliwiania dostępu po otrzymaniu
nakazu usunięcia. Nieprzestrzeganie 
przepisów w poszczególnych przypadkach 
może być karane przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasady ne bis in idem i
zasady proporcjonalności oraz 
zapewnieniu, by sankcje takie 
uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.
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Or. cs

Poprawka 180
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w terminie podanym przez 
właściwy organ. Nieprzestrzeganie 
przepisów w poszczególnych przypadkach 
może być karane przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasady ne bis in idem i
zasady proporcjonalności oraz 
zapewnieniu, by sankcje takie 
uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
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usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

usuwania treści, które nie są treściami o
charakterze terrorystycznym.

Or. de

Poprawka 181
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Stosowanie standardowych 
szablonów ułatwia współpracę i wymianę 
informacji między właściwymi organami i
dostawcami usług, co umożliwia im 
szybszą i skuteczniejszą komunikację. 
Szczególnie ważne jest zapewnienie 
sprawnego działania po otrzymaniu nakazu 
usunięcia. Szablony obniżają koszty 
tłumaczenia i przyczyniają się do 
zapewnienia wysokiego standardu jakości. 
Formularze odpowiedzi powinny 
umożliwiać znormalizowaną wymianę 
informacji, co ma szczególne znaczenie w
przypadku, gdy usługodawcy nie są w
stanie spełnić wymogów. Uwierzytelnione 
kanały przekazywania informacji mogą 
zagwarantować autentyczność nakazu 
usunięcia, w tym dokładność daty i
godziny wysłania i otrzymania nakazu.

(39) Stosowanie standardowych 
szablonów ułatwia współpracę i wymianę 
informacji między właściwymi organami i
dostawcami usług, co umożliwia im 
szybszą i skuteczniejszą komunikację. 
Szczególnie ważne jest zapewnienie 
sprawnego działania po otrzymaniu nakazu 
usunięcia, w zależności od rozmiaru i 
środków dostawcy usług hostingowych. 
Szablony obniżają koszty tłumaczenia i
przyczyniają się do zapewnienia 
wysokiego standardu jakości. Formularze 
odpowiedzi powinny umożliwiać 
znormalizowaną wymianę informacji, co 
ma szczególne znaczenie w przypadku, 
gdy usługodawcy nie są w stanie spełnić 
wymogów. Uwierzytelnione kanały 
przekazywania informacji mogą 
zagwarantować autentyczność nakazu 
usunięcia, w tym dokładność daty i
godziny wysłania i otrzymania nakazu.

Or. en

Poprawka 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(41) Państwa członkowskie powinny 
gromadzić informacje na temat wdrażania 
prawodawstwa. Na potrzeby oceny 
prawodawstwa zostanie opracowany 
szczegółowy program monitorowania 
produktów, rezultatów i skutków 
niniejszego rozporządzenia.

(41) Państwa członkowskie powinny 
gromadzić informacje na temat wdrażania 
prawodawstwa, w tym na temat polityk, 
warunków i sprawozdań dotyczących 
przejrzystości dostawców usług 
internetowych. Na potrzeby oceny 
prawodawstwa zostanie opracowany 
szczegółowy program monitorowania 
produktów, rezultatów i skutków 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 183
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W oparciu o ustalenia i wnioski 
zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz 
wyniki monitorowania Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę niniejszego 
rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata 
po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna 
opierać się na pięciu kryteriach: 
skuteczności, efektywności, adekwatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej. 
W jej ramach ocenione zostanie 
funkcjonowanie poszczególnych środków 
operacyjnych i technicznych 
przewidzianych w rozporządzeniu, w tym 
skuteczność środków mających na celu 
poprawę wykrywania, identyfikacji i
usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym, skuteczność 
mechanizmów ochronnych oraz skutki dla 
potencjalnie narażonych praw i interesów 
osób trzecich, włącznie z przeglądem 
wymogu informowania dostawców treści.

(42) W oparciu o ustalenia i wnioski 
zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz 
wyniki monitorowania Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę niniejszego 
rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata 
po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna 
opierać się na pięciu kryteriach: 
skuteczności, efektywności, adekwatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej. 
W jej ramach ocenione zostanie 
funkcjonowanie poszczególnych środków 
operacyjnych i technicznych 
przewidzianych w rozporządzeniu, w tym 
skuteczność środków mających na celu 
poprawę wykrywania, identyfikacji i
usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym, skuteczność 
mechanizmów ochronnych oraz skutki dla 
potencjalnie narażonych praw
podstawowych, w szczególności wolności 
wypowiedzi i informacji, prawa do 
prywatności i ochrony danych osobowych.

Or. en
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Poprawka 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu 
zapobiegania wykorzystywaniu usług 
hostingowych do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym. Ustanawia się w nim w
szczególności:

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu
przeciwdziałania i zapobiegania 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
rozpowszechniania w internecie treści o
charakterze terrorystycznym. Ustanawia 
się w nim w szczególności:

Or. en

Poprawka 185
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu 
zapobiegania wykorzystywaniu usług 
hostingowych do rozpowszechniania w
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym. Ustanawia się w nim w
szczególności:

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu 
zapobiegania i przeciwdziałania
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
rozpowszechniania w internecie treści o
charakterze terrorystycznym. Ustanawia 
się w nim w szczególności:

Or. en

Poprawka 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy dotyczące obowiązków w
zakresie staranności, których mają 

a) przepisy dotyczące obowiązków w
zakresie staranności, których mają 
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przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, 
w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych
treści;

przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, 
w razie potrzeby, sprawnego usuwania 
treści o charakterze terrorystycznym;

Or. en

Poprawka 187
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy dotyczące obowiązków w
zakresie staranności, których mają 
przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, 
w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych 
treści;

a) przepisy dotyczące obowiązków w
zakresie staranności, których mają 
przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, 
w razie potrzeby, natychmiastowego
usuwania tych treści;

Or. fr

Poprawka 188
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich 
szybkiego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich 
szybkiego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych zgodnie z prawem 
Unii, przy zapewnieniu odpowiednich 
gwarancji w odniesieniu do wolności 
wypowiedzi i informacji, i ułatwienia 
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stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

Or. en

Poprawka 189
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich 
szybkiego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich 
szybkiego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii, służący koordynacji 
działań w obszarze zwalczania treści o
charakterze terrorystycznym w internecie.

Or. es

Poprawka 190
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich
szybkiego usuwania przez dostawców 

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich
sprawnego usuwania przez dostawców 
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usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

Or. en

Poprawka 191
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich
szybkiego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych i ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami w
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania treści o charakterze 
terrorystycznym, umożliwienia ich 
usuwania przez dostawców usług 
hostingowych i ułatwienia współpracy z
właściwymi organami w innych państwach 
członkowskich, dostawcami usług 
hostingowych oraz, w stosownych 
przypadkach, z odpowiednimi organami 
Unii.

Or. en

Poprawka 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do dostawców usług hostingowych 
świadczących usługi w Unii, niezależnie 
od ich głównego miejsca prowadzenia
działalności.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do dostawców usług hostingowych 
świadczących usługi w Unii, niezależnie 
od ich głównego miejsca prowadzenia 
działalności, w zakresie, w jakim możliwe 
jest zidentyfikowanie i usunięcie przez 
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nich konkretnych treści objętych 
zarzutem, iż są to treści przewidziane w 
art. 2 pkt 5.

Or. en

Poprawka 193
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z zakresu niniejszego 
rozporządzenia wyłączone są zamknięte 
usługi w chmurze i usługi 
przechowywania, w szczególności 
rozwiązania między przedsiębiorstwami, 
zwykłe usługi techniczne, takie jak 
wymiana plików i inne usługi w chmurze, 
usługi polegające na sprzedaży towarów 
przez internet oraz zwykły przekaz i inne 
usługi komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu prawa Unii.

Or. en

Poprawka 194
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
określić warunki wymagane zgodnie z 
podstawowymi zasadami dotyczącymi 
wolności prasy oraz wolności i pluralizmu 
mediów.

Or. en
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Poprawka 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia podlega prawu Unii 
dotyczącemu praw podstawowych, 
wolności i wartości zapisanych w 
szczególności w art. 2 i 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie 
skutkuje zmianą obowiązku poszanowania 
praw podstawowych i podstawowych 
zasad prawnych zapisanych w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 197
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie 
skutkuje zmianą obowiązku poszanowania 
praw podstawowych i podstawowych 
zasad prawnych zapisanych w art. 6 
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Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 198
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 
bez uszczerbku dla dyrektywy 
2000/31/WE, w szczególności jej art. 14 i 
15.

Or. en

Poprawka 199
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na publicznym udostępnianiu 
przechowywanych informacji. 
Przykładowo do tego rodzaju dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego 
można zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów oraz 
usługi publicznej wymiany plików w
zakresie, w jakim publicznie udostępniają 
one informacje;

Or. en
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Poprawka 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na publicznym rozpowszechnianiu
przechowywanych informacji wśród osób 
trzecich. Dostawcy usług, którzy nie 
udostępniają publicznie treści osobom 
trzecim, a także dostawcy usług na innych 
warstwach infrastruktury internetowej niż 
warstwa aplikacji, nie są uznawani za 
dostawców usług hostingowych w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 201
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim. W ramach 
niniejszego rozporządzenia za dostawców 
usług hostingowych nie uznaje się małych 
i średnich przedsiębiorstw zdefiniowanych 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE;
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Or. cs

Poprawka 202
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na publicznym udostępnianiu 
przechowywanych informacji osobom 
trzecim;

Or. en

Poprawka 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu lub przetwarzaniu
informacji dostarczonych przez dostawcę 
treści i na jego wniosek oraz na 
udostępnianiu takich informacji osobom 
trzecim;

Or. en

Poprawka 204
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na udostępnianiu przechowywanych 
informacji osobom trzecim;

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz na publicznym udostępnianiu 
przechowywanych informacji;

Or. en

Poprawka 205
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „oferowanie usług w Unii” 
oznacza: umożliwianie osobom prawnym 
lub fizycznym z jednego państwa 
członkowskiego lub większej ich liczby 
korzystania z usług dostawcy usług 
hostingowych, którego z danym państwem 
członkowskim lub danymi państwami 
członkowskimi łączy ścisły związek, taki 
jak:

3) „oferowanie usług w Unii” 
oznacza: umożliwianie osobom prawnym 
lub fizycznym z jednego państwa 
członkowskiego lub większej ich liczby 
korzystania z usług dostawcy usług 
hostingowych, którego z danym państwem 
członkowskim lub danymi państwami 
członkowskimi łączy ścisły związek, taki 
jak posiadanie przez dostawcę usług 
hostingowych miejsca prowadzenia 
działalności w Unii.
W razie braku takiego miejsca 
prowadzenia działalności ocena tego, czy 
istnieje ścisły związek, opiera się na 
konkretnych kryteriach faktycznych, 
takich jak:

Or. en

Poprawka 206
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadanie przez dostawcę usług 
hostingowych miejsca prowadzenia 
działalności w Unii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 207
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczna liczba użytkowników w
jednym państwie członkowskim lub 
większej ich liczbie;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 208
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „przestępstwa terrorystyczne”
oznaczają przestępstwa zdefiniowane w
art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa wymienione w art.
3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541, jeżeli 
przestępstwa takie podlegają karze jako 
przestępstwo na mocy prawa krajowego 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, jeżeli zostały popełnione 
umyślnie;

Or. en
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Poprawka 209
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa zdefiniowane w
art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają jeden z czynów umyślnych 
wymienionych w art. 3 ust. 1 dyrektywy
(UE) 2017/541;

Or. en

Poprawka 210
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” odnoszą się do 
przestępstw popełnionych umyślnie i 
niezgodnie z prawem, jak określono w art. 
5–7 dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 
zwalczania terroryzmu;

Or. en

Poprawka 211
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” odnoszą się do 
przestępstw popełnionych w skali 
międzynarodowej i niezgodnie z prawem, 
jak określono w art. 5–7 dyrektywy (UE) 
2017/541 w sprawie zwalczania 
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terroryzmu;

Or. en

Poprawka 212
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają treści 
opracowane przez grupę terrorystyczną 
wymienioną w unijnym wykazie 
organizacji terrorystycznych, w tym:

Or. en

Poprawka 213
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym” odnoszą się do 
informacji dotyczących przestępstw 
określonych w art. 5–12 dyrektywy (UE) 
2017/541 w sprawie zwalczania 
terroryzmu;

Or. en

Poprawka 214
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje, 
które mogą zwiększyć 
prawdopodobieństwo groźby popełnienia 
lub popełnienia przestępstw 
terrorystycznych przez:

Or. en

Poprawka 215
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” odnoszą się do 
materiałów, które:

Or. en

Uzasadnienie

Definicja treści o charakterze terrorystycznym musi być zgodna z definicją przestępstw 
terrorystycznych zawartą w dyrektywie 2017/541.

Poprawka 216
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 217
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 218
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 219
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

a) przyczynianie się do umyślnego i 
niezgodnego z prawem popełnienia 
przestępstw wymienionych w tytule III 
„Przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną” dyrektywy (UE) 2017/541 
w sprawie zwalczania terroryzmu;

Or. en

Poprawka 220
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podżeganie do popełnienia
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

a) propagowanie popełniania 
przestępstw terrorystycznych, podżeganie 
do popełnienia tych przestępstw lub ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

Or. en

Poprawka 221
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie, a przez to powodowanie 
ryzyka popełnienia tych czynów;

a) podżeganie do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagowanie popełniania tych 
przestępstw, w tym poprzez ich 
gloryfikowanie;

Or. en
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Poprawka 222
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 223
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 224
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 225
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

b) grożenie popełnieniem lub
zachęcanie osób lub grupy osób do
popełnienia któregokolwiek z czynów 
wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) 
dyrektywy 2017/541;

Or. en

Poprawka 226
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

b) zachęcanie lub namawianie do 
przyczyniania się do przestępstw 
terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 227
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności poprzez 
zachęcenie do udziału w grupie 
terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 
dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej 
wspierania;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 228
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności poprzez 
zachęcenie do udziału w grupie 
terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 
dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej 
wspierania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 229
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności poprzez 
zachęcenie do udziału w grupie 
terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 
dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej 
wspierania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 230
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności poprzez
zachęcenie do udziału w grupie 
terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 

c) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności poprzez
namawianie osób lub grupy osób do 
udziału w grupie terrorystycznej w
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dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej 
wspierania;

rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 
2017/541 lub do jej wspierania;

Or. en

Poprawka 231
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instruowanie w zakresie metod lub 
technik do celów popełniania przestępstw 
terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 232
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instruowanie w zakresie metod lub 
technik do celów popełniania przestępstw 
terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 233
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instruowanie w zakresie metod lub 
technik do celów popełniania przestępstw 

skreśla się
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terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 
terrorystycznym osobom trzecim za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 
terrorystycznym osobom trzecim za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych; treści 
rozpowszechniane w celach 
edukacyjnych, naukowych lub 
dokumentalnych, a także w celu 
zwalczania radykalizacji i zapewnienia 
alternatywnej narracji są odpowiednio 
chronione;

Or. en

Poprawka 235
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 
terrorystycznym osobom trzecim za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza
publiczne udostępnianie treści o
charakterze terrorystycznym osobom 
trzecim za pośrednictwem usług 
świadczonych przez dostawców usług 
hostingowych;

Or. en
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Poprawka 236
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 
terrorystycznym osobom trzecim za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza
publiczne udostępnianie nielegalnych
treści o charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

Or. en

Poprawka 237
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 
terrorystycznym osobom trzecim za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

6) „rozpowszechnianie treści o
charakterze terrorystycznym” oznacza
publiczne udostępnianie treści o
charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

Or. en

Poprawka 238
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „właściwy organ” oznacza 
przynajmniej jeden wyznaczony krajowy 
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organ sądowy w państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „właściwy organ” oznacza 
wyznaczony krajowy organ w państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie. W 
szczególności takie działania nie obejmują 
ogólnego monitorowania wszystkich 
informacji przechowywanych, 
przetwarzanych lub przekazywanych przez 
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dostawców usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 241
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.
Działania te muszą być zgodne z art. 15 
dyrektywy 2000/31/WE.

Or. en

Poprawka 242
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
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charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem we wszystkich 
okolicznościach praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie. W 
szczególności działania te nie będą 
stanowić ogólnego monitorowania.

Or. en

Poprawka 243
Jiří Pospíšil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania, których celem 
jest szybkie i skutecznie zwalczanie 
rozpowszechniania w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz ochrona
użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

Or. cs

Poprawka 244
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne i
proporcjonalne działania zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści o
charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami o
charakterze terrorystycznym. Działają przy 
tym w sposób staranny, proporcjonalny i
niedyskryminacyjny oraz z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają w 
szczególności podstawowe znaczenie 
wolności wypowiedzi i informacji w
otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. de

Poprawka 245
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
uwzględniają w swoich warunkach i
stosują przepisy zapobiegające 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym.

2. Dostawcy usług hostingowych 
uwzględniają w swoich warunkach
zobowiązanie do tego, że nie będą 
przechowywać treści o charakterze 
terrorystycznym, i stosują przepisy 
zapobiegające rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 246
Julia Reda



AM\1174973PL.docx 113/185 PE634.500v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główne miejsce prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych lub jego 
wyznaczony przedstawiciel, jest 
uprawniony do wydania nakazu usunięcia 
zobowiązującego dostawcę usług 
hostingowych do usunięcia nielegalnych
treści o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich. Wnioski 
złożone przez niezależny właściwy organ 
administracyjny muszą się opierać na 
nakazie sądowym w ramach procedury 
przyspieszonej.

Or. en

Poprawka 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego jest uprawniony do 
wydania nakazu usunięcia 
zobowiązującego dostawcę usług 
hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich i 
niezwłocznie informuje właściwe organy 
innych państw członkowskich, na których 
interes może jego zdaniem wpłynąć 
wydanie nakazu usunięcia.

Or. en
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Poprawka 248
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania wniosku dla właściwego organu, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług 
hostingowych, dotyczącego decyzji 
zobowiązującej dostawcę usług 
hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 249
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia na 
stałe dostępu do nich.

Or. en

Poprawka 250
Jiří Maštálka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ krajowy jest 
uprawniony do wydania nakazu usunięcia 
zobowiązującego dostawcę usług 
hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

Or. cs

Poprawka 251
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do natychmiastowego
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich.

Or. fr

Poprawka 252
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania nakazu usunięcia 
zobowiązującego dostawcę usług 
hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.
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Or. en

Poprawka 253
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ jest uprawniony do 
wydania decyzji zobowiązującej dostawcę 
usług hostingowych do usunięcia treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

1. Właściwy organ jest uprawniony do
wydania nakazu zobowiązującego
dostawcę usług hostingowych do usunięcia 
treści o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich.

Or. es

Poprawka 254
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadkach gdy właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych 
lub dostawcy treści, ma uzasadnione 
podstawy przypuszczać, że przedmiotowy 
nakaz usunięcia może naruszać prawa 
podstawowe osoby, informuje o tym 
właściwy organ składający wniosek. 
Właściwy organ składający wniosek bierze 
te okoliczności pod uwagę i w stosownych 
przypadkach wycofuje lub dostosowuje 
wniosek o usunięcie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.
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Poprawka 255
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwy organ wyznacza 
dostawcy usług hostingowych w nakazie 
usunięcia termin co najmniej jednej 
godziny. Przy wyznaczaniu terminu 
właściwy organ uwzględnia, że MŚP mogą 
potrzebować dłuższego terminu, aby 
wykonać nakaz usunięcia.

Or. de

Poprawka 256
Sergio Gutiérrez Prieto

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 tak szybko, jak to tylko możliwe od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia, 
mając na uwadze odpowiednią 
równowagę w odniesieniu do praw 
podstawowych wszystkich stron.

Or. es

Poprawka 257
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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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 niezwłocznie po otrzymaniu
nakazu usunięcia, przy czym pod uwagę 
bierze się wielkość i dostępne zasoby 
takiego dostawcy usług.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 258
Eva Maydell

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 sprawnie, ale nie później niż w
ciągu sześciu godzin od momentu 
otrzymania nakazu usunięcia.

Or. en

Poprawka 259
Andreas Schwab

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 

2. Dostawcy usług hostingowych 
usuwają treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp 
do nich w wyznaczonym przez organ 
terminie od momentu otrzymania nakazu 
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momentu otrzymania nakazu usunięcia. usunięcia.

Or. de

Poprawka 260
Antanas Guoga

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 możliwie jak najszybciej po 
otrzymaniu nakazu usunięcia.

Or. en

Poprawka 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

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 w ciągu sześciu godzin od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia.

Or. en

Poprawka 262
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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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 po otrzymaniu nakazu usunięcia.

Or. cs

Poprawka 263
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego 
przedmiotowe treści uznaje się za treści o
charakterze terrorystycznym, przynajmniej 
poprzez odniesienie do kategorii treści o
charakterze terrorystycznym 
wymienionych w art. 2 pkt 5;

b) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 
przedmiotowe treści uznaje się za treści o
charakterze terrorystycznym, przynajmniej 
poprzez odniesienie do kategorii treści o
charakterze terrorystycznym 
wymienionych w art. 2 pkt 5;

Or. en

Poprawka 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego 
przedmiotowe treści uznaje się za treści o
charakterze terrorystycznym, przynajmniej 
poprzez odniesienie do kategorii treści o
charakterze terrorystycznym 
wymienionych w art. 2 pkt 5;

b) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 
przedmiotowe treści uznaje się za treści o
charakterze terrorystycznym jest 
systematycznie dołączane do każdego 
nakazu usunięcia;

Or. en
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Poprawka 265
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) znacznik daty i czasu wystawienia; e) znacznik daty i czasu wystawienia
oraz termin, który ma obowiązywać w 
odniesieniu do nakazu usunięcia;

Or. de

Poprawka 266
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje na temat środków 
odwoławczych dostępnych dla dostawcy 
usług hostingowych i dostawcy treści;

f) informacje i wszelkie obowiązujące 
terminy dotyczące środków odwoławczych 
dostępnych dla dostawcy usług 
hostingowych i dostawcy treści;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 267
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach –
decyzję o nieujawnianiu informacji o
usunięciu treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwieniu 

g) gdy jest to konieczne i właściwe –
decyzję o nieujawnianiu informacji o
usunięciu treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwieniu 
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dostępu do nich, o której mowa w art. 11. dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

Or. en

Poprawka 268
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) terminy wniesienia odwołania dla 
dostawcy usług hostingowych i dostawcy 
treści.

Or. en

Poprawka 269
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek dostawcy usług 
hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe uzasadnienie jest wprowadzone w art. 4 ust. 3 lit. b.

Poprawka 270
Jasenko Selimovic
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek dostawcy usług 
hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

4. Na wniosek dostawcy usług 
hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia w rozsądnym 
terminie szczegółowe dodatkowe
uzasadnienie, w którym wyjaśnia, dlaczego 
dane treści uznaje się za treści o 
charakterze terrorystycznym, bez 
uszczerbku dla obowiązku dostawcy usług 
hostingowych polegającego na wykonaniu 
nakazu usunięcia w terminie określonym w
ust. 2.

Or. en

Poprawka 271
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek dostawcy usług 
hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

4. Na wniosek dostawcy usług 
hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia.

Or. cs

Poprawka 272
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek dostawcy usług 4. Na wniosek dostawcy usług 



PE634.500v01-00 124/185 AM\1174973PL.docx

PL

hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

hostingowych lub dostawcy treści 
właściwy organ przedstawia szczegółowe 
uzasadnienie bez uszczerbku dla 
obowiązku dostawcy usług hostingowych 
polegającego na wykonaniu nakazu 
usunięcia w podanym terminie.

Or. de

Poprawka 273
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dostawca usług hostingowych lub 
dostawca treści ma prawo odwołać się od 
nakazu usunięcia, żądając 
zadośćuczynienia przed właściwym 
organem sądowym w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się 
główne miejsce prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych lub 
dostawcy treści.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 274
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy kierują nakazy 
usunięcia do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 

5. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główne miejsce prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych, kierują 
nakazy usunięcia do głównego miejsca 
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usług hostingowych na podstawie art. 16 i
przekazują je punktowi kontaktowemu, o
którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są 
wysyłane za pomocą środków 
elektronicznych zdolnych do sporządzenia 
pisemnego rejestru na warunkach, które 
umożliwiają ustalenie autentyczności 
nadawcy oraz podanie dokładnej daty i
czasu wysłania i otrzymania nakazu.

prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług hostingowych na podstawie art. 16 i
przekazują je punktowi kontaktowemu, o
którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są 
wysyłane za pomocą środków 
elektronicznych zdolnych do sporządzenia 
pisemnego rejestru na warunkach, które 
umożliwiają ustalenie autentyczności 
nadawcy oraz podanie dokładnej daty i
czasu wysłania i otrzymania nakazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 275
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia ze względu na siłę 
wyższą lub faktyczną niemożliwość, 
których nie można przypisać dostawcy 
usług hostingowych, informuje o tym bez 
zbędnej zwłoki właściwy organ, 
wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem 
szablonu określonego w załączniku III. 
Termin określony w ust. 2 ma 
zastosowanie od momentu, gdy 
przywołane przyczyny ustąpią.

7. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia ze względu na siłę 
wyższą lub faktyczną niemożliwość, 
których nie można przypisać dostawcy 
usług hostingowych, informuje o tym bez 
zbędnej zwłoki właściwy organ, 
wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem 
szablonu określonego w załączniku III. 
Termin podany w nakazie usunięcia ma 
zastosowanie od momentu, gdy 
przywołane przyczyny ustąpią.

Or. de

Poprawka 276
Eva Maydell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia, ponieważ nakaz 
usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie 
zawiera informacji wystarczających do 
wykonania nakazu, informuje o tym bez 
zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając 
się o niezbędne wyjaśnienia, z
wykorzystaniem szablonu określonego w
załączniku III. Termin określony w ust. 2 
ma zastosowanie od momentu, gdy 
wyjaśnienia zostaną przedstawione.

8. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia w przypadkach, gdy
nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy 
lub nie zawiera informacji wystarczających 
do wykonania nakazu, informuje o tym
natychmiast właściwy organ, zwracając się 
o niezbędne wyjaśnienia, z
wykorzystaniem szablonu określonego w
załączniku III. Dostawca usług 
hostingowych usuwa treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwia dostęp 
do nich możliwie jak najszybciej po 
otrzymaniu wyjaśnienia nakazu 
usunięcia.

Or. en

Poprawka 277
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia, ponieważ nakaz 
usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie 
zawiera informacji wystarczających do 
wykonania nakazu, informuje o tym bez 
zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając 
się o niezbędne wyjaśnienia, z
wykorzystaniem szablonu określonego w
załączniku III. Termin określony w ust. 2
ma zastosowanie od momentu, gdy 
wyjaśnienia zostaną przedstawione.

8. Jeżeli dostawca usług 
hostingowych nie jest w stanie wykonać 
nakazu usunięcia, ponieważ nakaz 
usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie 
zawiera informacji wystarczających do 
wykonania nakazu, informuje o tym bez 
zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając 
się o niezbędne wyjaśnienia, z
wykorzystaniem szablonu określonego w
załączniku III. Termin określony w
nakazie usunięcia ma zastosowanie od 
momentu, gdy wyjaśnienia zostaną 
przedstawione.

Or. de
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Poprawka 278
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ, który wydał nakaz 
usunięcia, powiadamia właściwy organ, 
który nadzoruje wdrażanie proaktywnych 
środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 
lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się 
prawomocny. Nakaz usunięcia staje się 
prawomocny, jeżeli nie złożono od niego 
odwołania w terminie zgodnym z mającym 
zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli 
został on utrzymany w mocy w następstwie 
odwołania.

9. Właściwy organ, który wydał nakaz 
usunięcia i nadzoruje wdrażanie 
proaktywnych środków, o których mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c) powiadamia właściwy 
organ wnioskujący o nakaz usunięcia, 
kiedy nakaz usunięcia stanie się 
prawomocny. Nakaz usunięcia staje się 
prawomocny, jeżeli nie złożono od niego 
odwołania i nie dochodzono 
zadośćuczynienia w terminie zgodnym z
mającym zastosowanie prawem krajowym 
lub jeżeli został on utrzymany w mocy w
następstwie odwołania.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu artykułów i motywów.

Poprawka 279
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Współpraca transgraniczna związana z 
nakazami usunięcia

1. Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego innego niż to, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych 
lub jego wyznaczony przedstawiciel, chce 
wystąpić o nakaz usunięcia, składa 
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wniosek do właściwego organu, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główne miejsce prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych lub jego 
wyznaczony przedstawiciel.

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główne miejsce prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych lub jego 
wyznaczony przedstawiciel, może wydać 
nakaz usunięcia, o który wnioskowano 
zgodnie z ust. 1, dostawcy usług 
hostingowych zgodnie z art. 4 ust. 5, o ile 
spełnia on wszystkie wymogi określone w 
art. 4 w jurysdykcji dostawcy usług 
hostingowych.

3. W przypadkach gdy właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług 
hostingowych, nie wyda nakazu usunięcia 
na przykład dlatego, że nie spełnia on 
wymogów określonych w art. 4, lub 
dlatego, że właściwy organ ma 
uzasadnione podstawy przypuszczać, że 
przedmiotowy nakaz usunięcia może 
naruszać podstawowe interesy tego 
państwa członkowskiego, informuje o tym 
odpowiednio właściwy organ wnioskujący.

Or. en

Poprawka 280
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ lub odpowiedni 
organ Unii mogą skierować zgłoszenie do 
dostawcy usług hostingowych.

1. Właściwy organ lub odpowiedni 
organ Unii skierowuje zgłoszenie do 
dostawcy usług hostingowych.

Or. ro
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Poprawka 281
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają środki operacyjne i
techniczne ułatwiające szybką ocenę 
treści, które zostały zgłoszone przez 
właściwe organy oraz, w stosownych 
przypadkach, odpowiednie organy Unii do 
dobrowolnego rozważenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym powody, 
dla których treści uważa się za treści o
charakterze terrorystycznym, URL oraz, w
razie potrzeby, dodatkowe informacje 
umożliwiające identyfikację zgłaszanych 
treści o charakterze terrorystycznym.

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym powody, 
dla których treści uważa się za treści o
charakterze terrorystycznym, URL oraz, w
razie potrzeby, dodatkowe informacje 
umożliwiające identyfikację zgłaszanych 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym zrzuty ekranu, jeśli można je uzyskać.

Or. en

Poprawka 283
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym powody, 
dla których treści uważa się za treści o
charakterze terrorystycznym, URL oraz, w
razie potrzeby, dodatkowe informacje 
umożliwiające identyfikację zgłaszanych 
treści o charakterze terrorystycznym.

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego treści 
uważa się za treści o charakterze 
terrorystycznym, URL oraz, w razie 
potrzeby, dodatkowe informacje 
umożliwiające identyfikację zgłaszanych 
treści o charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 284
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym powody, 
dla których treści uważa się za treści o
charakterze terrorystycznym, URL oraz, w
razie potrzeby, dodatkowe informacje 
umożliwiające identyfikację zgłaszanych 
treści o charakterze terrorystycznym.

4. Zgłoszenie zawiera wystarczająco 
szczegółowe informacje, w tym powody, 
dla których treści uważa się za nielegalne
treści o charakterze terrorystycznym, URL 
oraz, w razie potrzeby, dodatkowe 
informacje umożliwiające identyfikację 
zgłaszanych nielegalnych treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 285
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawca usług hostingowych 
ocenia, w trybie priorytetowym, treści 
zidentyfikowane w zgłoszeniu w świetle 
swoich własnych warunków i podejmuje 
decyzję, czy usunąć te treści lub 

5. Dostawca usług hostingowych 
ocenia, w trybie priorytetowym, treści 
zidentyfikowane w zgłoszeniu w świetle 
swoich własnych warunków i podejmuje 
decyzję, czy usunąć te treści lub 
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uniemożliwić dostęp do nich. uniemożliwić na stałe dostęp do nich.

Or. en

Poprawka 286
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawca usług hostingowych
niezwłocznie informuje właściwy organ 
lub właściwy organ unijny o wyniku oceny 
oraz o tym, kiedy podjęto wszelkie 
działania w wyniku zgłoszenia.

6. Dostawca usług hostingowych 
informuje właściwy organ lub właściwy 
organ unijny o wyniku oceny oraz o tym, 
kiedy podjęto wszelkie działania w wyniku 
zgłoszenia.

Or. en

Poprawka 287
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych uważa, że zgłoszenie nie 
zawiera informacji wystarczających do 
dokonania oceny zgłoszonych treści,
niezwłocznie informuje o tym właściwe 
organy lub właściwy organ Unii, 
określając, jakie dalsze informacje lub 
wyjaśnienia są wymagane.

7. W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych uważa, że zgłoszenie nie 
zawiera informacji wystarczających do 
dokonania oceny zgłoszonych treści, 
informuje o tym właściwe organy lub 
właściwy organ Unii, określając, jakie 
dalsze informacje lub wyjaśnienia są 
wymagane.

Or. en

Poprawka 288
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 289
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. cs

Poprawka 290
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych mogą 
wprowadzać – w szczególności, gdy 
występuje znaczący poziom narażenia na 
treści o charakterze terrorystycznym i 
otrzymanie nakazów usunięcia –
proaktywne środki w celu ochrony swoich 
usług przed rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym. Środki te są 
skuteczne, ukierunkowane i
proporcjonalne do zagrożenia i poziomu
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, przy czym szczególną 
uwagę zwraca się na prawa podstawowe 
użytkowników oraz podstawowe znaczenie 
wolności wypowiedzi i informacji w
otwartym i demokratycznym 
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społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. W uzasadnionych i stosownych 
przypadkach dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie. Środki 
takie wprowadza się zgodnie z art. 3 ust. 1 
i w szczególności nie obejmują one 
systemu monitorowania lub filtrowania 
wszystkich treści użytkowników na 
zasadzie masowej i nieograniczonej.

Or. en

Poprawka 292
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych mogą 
wprowadzać proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed ponownym 
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rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

pojawianiem się treści, które wcześniej 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony, ponieważ uznaje 
się je za treści o charakterze 
terrorystycznym; Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 293
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie. Przy 
podejmowaniu proaktywnych środków 
MŚP są wspierane przez właściwe organy.

Or. de

Poprawka 294
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1174973PL.docx 135/185 PE634.500v01-00

PL

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji oraz prawo do 
prywatności i ochrony danych osobowych
w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 295
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach
dostawcy usług hostingowych
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych
mogą – w zależności od ryzyka i poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym – wprowadzać
proaktywne środki w celu ochrony swoich 
usług przed rozpowszechnianiem treści o
charakterze terrorystycznym. Środki te są 
skuteczne i proporcjonalne oraz 
uwzględniają zagrożenie i poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, prawa podstawowe 
użytkowników oraz podstawowe znaczenie 
wolności wypowiedzi i informacji w
otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. es
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Poprawka 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

1. Dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają – w zależności od ryzyka i 
poziomu narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym – proaktywne środki w
celu ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne i
proporcjonalne oraz uwzględniają 
zagrożenie i poziom narażenia na treści o
charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym i
demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 297
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawca usług hostingowych 
powinien, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
prowadzenia działalności, przedstawić 
sprawozdanie dotyczące wprowadzonych 
dobrowolnie środków szczególnych, aby 
umożliwić takiemu organowi ocenę, czy 
środki te są proporcjonalne, oraz czy, w
razie wykorzystywania środków 
automatycznych, dostawca usług 
hostingowych posiada niezbędne 
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umiejętności w zakresie nadzoru i
weryfikacji przez człowieka.

Or. en

Poprawka 298
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został 
powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, 
zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług 
hostingowych o przedłożenie w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a
następnie co najmniej raz w roku, 
sprawozdania na temat szczególnych 
proaktywnych środków, które wprowadził, 
w tym za pomocą zautomatyzowanych 
narzędzi, w celu:

skreśla się

a) zapobiegania ponownemu 
zamieszczaniu treści, które wcześniej
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony, ponieważ uznaje 
się je za treści o charakterze 
terrorystycznym;

b) wykrywania, identyfikacji i szybkiego 
usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwiania 
dostępu do nich.

Wniosek taki wysyła się do głównego 
miejsca prowadzenia działalności 
dostawcy usług hostingowych lub do 
przedstawiciela prawnego wyznaczonego 
przez dostawcę usług.

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne 
informacje umożliwiające właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
lit. c), ocenę skuteczności i
proporcjonalności proaktywnych środków, 
w tym ocenę funkcjonowania wszelkich 
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wykorzystywanych zautomatyzowanych 
narzędzi oraz stosowanych mechanizmów 
weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

Or. en

Poprawka 299
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), przypadku gdy został 
powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, 
zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług 
hostingowych o przedłożenie w terminie
trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a
następnie co najmniej raz w roku, 
sprawozdania na temat szczególnych 
proaktywnych środków, które wprowadził, 
w tym za pomocą zautomatyzowanych 
narzędzi, w celu:

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), przypadku gdy został 
powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, 
zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług 
hostingowych o przedłożenie w terminie
sześciu miesięcy od otrzymania wniosku, a
następnie co najmniej raz w roku, 
sprawozdania na temat szczególnych 
proaktywnych środków, które wprowadził, 
w tym za pomocą zautomatyzowanych 
narzędzi, w celu:

Or. en

Poprawka 300
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), przypadku gdy został 
powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9,
zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług 
hostingowych o przedłożenie w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a
następnie co najmniej raz w roku,
sprawozdania na temat szczególnych 
proaktywnych środków, które wprowadził, 

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), w przypadku gdy został 
powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, może 
zwrócić się z wnioskiem do dostawcy 
usług hostingowych o przedłożenie co 
najmniej raz w roku sprawozdania na temat
szczególnych proaktywnych środków, 
które wprowadził, w tym za pomocą 
zautomatyzowanych narzędzi, w celu:
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w tym za pomocą zautomatyzowanych 
narzędzi, w celu:

Or. en

Poprawka 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobiegania ponownemu 
zamieszczaniu treści, które wcześniej 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony, ponieważ uznaje 
się je za treści o charakterze 
terrorystycznym;

a) zapobiegania ponownemu 
zamieszczaniu treści, które wcześniej 
zostały usunięte lub do których dostęp 
został uniemożliwiony, ponieważ uznaje 
się je za treści o charakterze 
terrorystycznym, chyba że takie treści 
zostały ponownie zamieszczone w celach 
edukacyjnych, naukowych lub 
dokumentalnych, a także w celu 
zwalczania radykalizacji i zapewnienia 
alternatywnej narracji;

Or. en

Poprawka 302
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne 
informacje umożliwiające właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
lit. c), ocenę skuteczności i
proporcjonalności proaktywnych środków, 
w tym ocenę funkcjonowania wszelkich 
wykorzystywanych zautomatyzowanych 
narzędzi oraz stosowanych mechanizmów 
weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne 
informacje umożliwiające właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
lit. c), ocenę skuteczności i
proporcjonalności proaktywnych środków, 
w tym ocenę stosowanych mechanizmów 
weryfikacji i nadzoru przez człowieka.
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Or. en

Poprawka 303
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone 
i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są 
niewystarczające do ograniczenia ryzyka i
poziomu narażenia oraz do zarządzania 
tym ryzykiem i poziomem narażenia, może 
zażądać od dostawcy usług hostingowych 
wprowadzenia dodatkowych szczególnych 
proaktywnych środków. W tym celu 
dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia szczególnych środków, jakie 
dostawca usług hostingowych ma 
wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i
poziomów odniesienia, a także 
harmonogramu ich wdrożenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 304
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone 
i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są 
niewystarczające do ograniczenia ryzyka i
poziomu narażenia oraz do zarządzania 
tym ryzykiem i poziomem narażenia, może 

skreśla się
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zażądać od dostawcy usług hostingowych 
wprowadzenia dodatkowych szczególnych 
proaktywnych środków. W tym celu 
dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia szczególnych środków, jakie 
dostawca usług hostingowych ma 
wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i
poziomów odniesienia, a także 
harmonogramu ich wdrożenia.

Or. en

Poprawka 305
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone i
ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są 
niewystarczające do ograniczenia ryzyka i
poziomu narażenia oraz do zarządzania 
tym ryzykiem i poziomem narażenia, może 
zażądać od dostawcy usług hostingowych 
wprowadzenia dodatkowych szczególnych 
proaktywnych środków. W tym celu 
dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia szczególnych środków, jakie 
dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, 
ustanowienia kluczowych celów i
poziomów odniesienia, a także 
harmonogramu ich wdrożenia.

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone i
ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są 
niewystarczające do ograniczenia ryzyka i
poziomu narażenia oraz do zarządzania 
tym ryzykiem i poziomem narażenia, może 
zażądać od dostawcy usług hostingowych 
wprowadzenia dodatkowych szczególnych 
proaktywnych środków. W tym celu 
dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia szczególnych środków, jakie 
dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, 
ustanowienia kluczowych celów i
poziomów odniesienia, a także 
harmonogramu ich wdrożenia, z 
uwzględnieniem w szczególności zdolności 
ekonomicznej dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływu takich 
środków na prawa podstawowe 
użytkowników, a także podstawowego 
znaczenia wolności wypowiedzi i
informacji, prawa do prywatności i 
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ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 306
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone i
ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są 
niewystarczające do ograniczenia ryzyka i
poziomu narażenia oraz do zarządzania 
tym ryzykiem i poziomem narażenia, może 
zażądać od dostawcy usług hostingowych 
wprowadzenia dodatkowych szczególnych 
proaktywnych środków. W tym celu 
dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia szczególnych środków, jakie 
dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, 
ustanowienia kluczowych celów i
poziomów odniesienia, a także 
harmonogramu ich wdrożenia.

3. W przypadku gdy właściwy organ, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), 
uzna, że proaktywne środki wprowadzone i
ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 nie
są zgodne z zasadami konieczności i 
proporcjonalności lub są niewystarczające 
do ograniczenia ryzyka i poziomu 
narażenia oraz do zarządzania tym 
ryzykiem i poziomem narażenia, może 
zażądać od dostawcy usług hostingowych
ponownej oceny tych potrzebnych 
środków lub wprowadzenia dodatkowych 
szczególnych proaktywnych środków. W
tym celu dostawca usług hostingowych 
współpracuje z właściwym organem, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu 
określenia zmian lub szczególnych 
środków, jakie dostawca usług 
hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia 
kluczowych celów i poziomów 
odniesienia, a także harmonogramu ich 
wdrożenia.

Or. en

Poprawka 307
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1174973PL.docx 143/185 PE634.500v01-00

PL

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji 
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

skreśla się

Or. en

Poprawka 308
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji 
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 

skreśla się
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wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 309
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji 
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

skreśla się

Or. en
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Poprawka 310
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji 
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. Właściwy organ 
nie nakłada ogólnego obowiązku 
monitorowania. W decyzji uwzględnia się 
w szczególności zdolność ekonomiczną 
dostawcy usług hostingowych oraz wpływ 
takich środków na prawa podstawowe 
użytkowników, a także podstawowe 
znaczenie wolności wypowiedzi i
informacji. Decyzję taką wysyła się do 
głównego miejsca prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych 
lub do przedstawiciela prawnego 
wyznaczonego przez dostawcę usług. 
Dostawca usług hostingowych regularnie 
składa sprawozdania z wdrażania takich 
środków określonych przez właściwy 
organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit.
c).

Or. en

Poprawka 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
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zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. Decyzja oparta 
jest na właściwych, wystarczających i 
odpowiednich dowodach i uwzględnia się
w niej w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a
także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o
narzuceniu szczególnych dodatkowych 
niezbędnych i proporcjonalnych 
proaktywnych środków. W decyzji 
uwzględnia się w szczególności zdolność 
ekonomiczną dostawcy usług 
hostingowych oraz wpływ takich środków 
na prawa podstawowe użytkowników, a

4. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
zwrócenia się z wnioskiem na podstawie 
ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 lit. c), może wydać nakaz 
narzucający szczególne dodatkowe 
niezbędne i proporcjonalne proaktywne 
środki. W decyzji uwzględnia się w
szczególności zdolność ekonomiczną 
dostawcy usług hostingowych oraz wpływ 
takich środków na prawa podstawowe 
użytkowników, a także podstawowe 
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także podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji. Decyzję taką 
wysyła się do głównego miejsca 
prowadzenia działalności dostawcy usług 
hostingowych lub do przedstawiciela 
prawnego wyznaczonego przez dostawcę 
usług. Dostawca usług hostingowych 
regularnie składa sprawozdania z
wdrażania takich środków określonych 
przez właściwy organ, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c).

znaczenie wolności wypowiedzi i
informacji. Decyzję taką wysyła się do 
głównego miejsca prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych 
lub do przedstawiciela prawnego 
wyznaczonego przez dostawcę usług. 
Dostawca usług hostingowych regularnie 
składa sprawozdania z wdrażania takich 
środków określonych przez właściwy 
organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit.
c).

Or. es

Poprawka 313
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawca usług hostingowych 
może w dowolnym momencie zwrócić się 
do właściwego organu, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w
stosownych przypadkach, o cofnięcie 
wniosku lub decyzji odpowiednio na 
podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ 
wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym 
terminie od otrzymania wniosku od 
dostawcy usług hostingowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 314
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawca usług hostingowych 
może w dowolnym momencie zwrócić się 

5. Dostawca usług hostingowych 
może w dowolnym momencie zwrócić się 
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do właściwego organu, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w
stosownych przypadkach, o cofnięcie 
wniosku lub decyzji odpowiednio na 
podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ 
wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym 
terminie od otrzymania wniosku od 
dostawcy usług hostingowych.

do właściwego organu, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w
stosownych przypadkach, o cofnięcie 
wniosku lub decyzji odpowiednio na 
podstawie ust. 2 i 3. Właściwy organ 
wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym 
terminie od otrzymania wniosku od 
dostawcy usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 315
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawca usług hostingowych 
może w dowolnym momencie zwrócić się 
do właściwego organu, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w
stosownych przypadkach, o cofnięcie 
wniosku lub decyzji odpowiednio na 
podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ 
wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym 
terminie od otrzymania wniosku od 
dostawcy usług hostingowych.

5. Dostawca usług hostingowych 
może w dowolnym momencie zwrócić się 
do właściwego organu, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 lit. c), o dokonanie przeglądu
oraz, w stosownych przypadkach, o
cofnięcie wniosku lub decyzji na podstawie 
ust. 2. Właściwy organ wydaje 
uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie 
od otrzymania wniosku od dostawcy usług 
hostingowych.

Or. en

Poprawka 316
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
zachowują treści o charakterze 
terrorystycznym, które zostały usunięte lub 
do których dostęp został uniemożliwiony w
wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w

1. Dostawcy usług hostingowych 
zachowują treści o charakterze 
terrorystycznym, które zostały usunięte lub 
do których dostęp został uniemożliwiony w
wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w
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wyniku proaktywnych środków na 
podstawie art. 4, 5 i 6, oraz związane z
nimi dane, które zostały usunięte w wyniku 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym, które są konieczne do:

wyniku proaktywnych środków na 
podstawie art. 4 i 5, oraz związane z nimi 
dane, które zostały usunięte w wyniku 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym, w celu:

Or. cs

Poprawka 317
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez sześć miesięcy. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez dłuższy okres oraz tak 
długo, jak jest to konieczne do celów 
toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a).

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez sześć miesięcy. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez szczegółowo 
określony dłuższy okres, jaki jest
konieczny do celów toczącego się 
postępowania administracyjnego lub 
sądowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 318
Jiří Pospíšil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez sześć miesięcy. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez dłuższy okres oraz tak 

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez jeden rok. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez dłuższy okres oraz tak 
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długo, jak jest to konieczne do celów 
toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a).

długo, jak jest to konieczne do celów 
toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a).

Or. cs

Poprawka 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez sześć miesięcy. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez dłuższy okres oraz tak 
długo, jak jest to konieczne do celów 
toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowego, o
którym mowa w ust. 1 lit. a).

2. Treści o charakterze 
terrorystycznym i związane z nimi dane, o
których mowa w ust. 1, zachowuje się 
przez sześć miesięcy. Treści o charakterze 
terrorystycznym są, na wniosek 
właściwego organu lub sądu, 
zachowywane przez dłuższy okres oraz tak 
długo, jak jest to konieczne do
zapobiegania przestępstwom o charakterze 
terrorystycznym, wykrywania ich, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w ich sprawie oraz ich 
ścigania.

Or. es

Poprawka 320
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe 
wyjaśnienie funkcjonowania 

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym.
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proaktywnych środków, w tym 
wykorzystania zautomatyzowanych 
narzędzi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna, aby uniknąć inżynierii odwrotnej w odniesieniu do działania środków 
proaktywnych.

Poprawka 321
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w
tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe 
wyjaśnienie funkcjonowania 
proaktywnych środków, w tym 
wykorzystania zautomatyzowanych 
narzędzi.

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym.

Or. cs

Poprawka 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe 
wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych 
środków, w tym wykorzystania 

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym oraz 
ochrony użytkowników przed takimi 
treściami, w tym, w stosownych 
przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie 
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zautomatyzowanych narzędzi. funkcjonowania proaktywnych środków, w 
tym wykorzystania zautomatyzowanych 
narzędzi.

Or. en

Poprawka 323
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe
wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych 
środków, w tym wykorzystania 
zautomatyzowanych narzędzi.

1. Dostawcy usług hostingowych
jasno określają w swoich warunkach 
własną politykę dotyczącą zapobiegania 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym, w tym, w stosownych 
przypadkach, wyjaśnienie funkcjonowania 
proaktywnych środków, które dostawca 
usług hostingowych ma prawo 
wprowadzić.

Or. en

Poprawka 324
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe 
wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych 
środków, w tym wykorzystania 
zautomatyzowanych narzędzi.

1. Dostawcy usług hostingowych 
określają w swoich warunkach własną 
politykę zapobiegania rozpowszechnianiu 
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania 
proaktywnych środków, w szczególności
wykorzystania zautomatyzowanych 
narzędzi.

Or. en
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Poprawka 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

2. Jeśli nie jest wymagane od nich 
żadne szczegółowe działanie na mocy 
niniejszego rozporządzenia w konkretnym 
roku, dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

2. Dostawcy usług hostingowych, 
właściwe organy i odpowiednie unijne 
organy publikują roczne sprawozdania na 
temat przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 327
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

2. Dostawcy usług hostingowych oraz 
organy właściwe do wydawania nakazów 
usunięcia publikują roczne sprawozdania 
na temat przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 328
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do 
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
charakterze terrorystycznym.

2. Dostawcy usług hostingowych
narażeni na treści o charakterze 
terrorystycznym publikują i podają do 
wiadomości publicznej roczne 
sprawozdania na temat przejrzystości w
odniesieniu do podejmowanych działań 
wymierzonych przeciwko 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 329
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości w odniesieniu do
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o

2. Dostawcy usług hostingowych 
publikują publiczne roczne sprawozdania 
na temat przejrzystości w ramach
podejmowanych działań wymierzonych 
przeciwko rozpowszechnianiu treści o
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charakterze terrorystycznym. charakterze terrorystycznym.

Or. cs

Poprawka 330
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierają co najmniej 
następujące informacje:

3. Sprawozdania na temat 
przejrzystości dostawców usług 
hostingowych zawierają co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 331
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat środków 
wprowadzonych przez dostawcę usług 
hostingowych w celu zapobiegania 
ponownemu zamieszczaniu treści, które 
wcześniej zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, ponieważ 
uznaje się je za treści o charakterze 
terrorystycznym;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna, aby uniknąć inżynierii odwrotnej.

Poprawka 332
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Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) liczbę przypadków usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do takich treści w
wyniku odpowiednio nakazów usunięcia,
zgłoszeń lub proaktywnych środków;

c) liczbę przypadków usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do takich treści w
wyniku odpowiednio nakazów usunięcia
lub w stosownych przypadkach zgłoszeń i
proaktywnych środków;

Or. en

Poprawka 333
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przegląd i wyniki procedur 
rozpatrywania skarg.

d) przegląd i wyniki procedur 
rozpatrywania skarg, w tym liczba 
przypadków, w odniesieniu do których 
ustalono, że treści zostały błędnie 
zidentyfikowane jako treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sprawozdania właściwych organów 
i odpowiednich organów unijnych 
dotyczące przejrzystości zawierają 
informacje o liczbie nakazów usunięcia i 
zgłoszeń oraz o ich wykorzystaniu treści o 
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charakterze terrorystycznym, które zostały 
zachowane zgodnie z art. 7 w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania;.

Or. en

Poprawka 335
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Środki odwoławcze

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
gwarancje związane z usuwaniem lub 
uniemożliwianiem dostępu do treści 
obejmowały również możliwość 
korzystania ze środków odwoławczych.

Or. en

Poprawka 336
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancje dotyczące stosowania i
wdrażania proaktywnych środków

Gwarancje dotyczące usuwania 
nielegalnych treści

Or. en

Poprawka 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli dostawcy usług 
hostingowych korzystają na podstawie 
niniejszego rozporządzenia ze
zautomatyzowanych mechanizmów w 
odniesieniu do przechowywanych przez 
siebie treści, dostarczają oni skutecznych i 
odpowiednich gwarancji zapewniających, 
by decyzje podejmowane w sprawie takich 
treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści 
uznanych za treści o charakterze 
terrorystycznym lub o uniemożliwieniu 
dostępu do nich, były precyzyjne i 
uzasadnione.

1. Jeżeli dostawcy usług 
hostingowych korzystają na podstawie 
niniejszego rozporządzenia lub w dążeniu 
do osiągnięcia jego celów z jakichkolwiek
zautomatyzowanych mechanizmów lub 
proaktywnych środków w odniesieniu do 
przechowywanych przez siebie treści, 
dostarczają oni skutecznych i 
odpowiednich gwarancji zapewniających, 
by decyzje podejmowane w sprawie takich 
treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści 
uznanych za treści o charakterze 
terrorystycznym lub o uniemożliwieniu 
dostępu do nich, były precyzyjne i 
uzasadnione oraz nie prowadziły do 
usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do 
treści, które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 338
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli dostawcy usług 
hostingowych korzystają na podstawie 
niniejszego rozporządzenia ze 
zautomatyzowanych mechanizmów w
odniesieniu do przechowywanych przez 
siebie treści, dostarczają oni skutecznych i
odpowiednich gwarancji zapewniających, 
by decyzje podejmowane w sprawie takich 
treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści 
uznanych za treści o charakterze 
terrorystycznym lub o uniemożliwieniu 
dostępu do nich, były precyzyjne i

1. Jeżeli dostawcy usług 
hostingowych korzystają na podstawie 
niniejszego rozporządzenia ze 
zautomatyzowanych mechanizmów w
odniesieniu do przechowywanych przez 
siebie treści, dostarczają oni skutecznych i
odpowiednich gwarancji respektujących 
prawa podstawowe użytkowników i
zapewniających, by decyzje podejmowane 
w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje 
o usunięciu treści uznanych za treści o
charakterze terrorystycznym lub o
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uzasadnione. uniemożliwieniu dostępu do nich, były 
precyzyjne i uzasadnione.

Or. de

Poprawka 339
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli dostawcy usług 
hostingowych korzystają na podstawie 
niniejszego rozporządzenia ze 
zautomatyzowanych mechanizmów w 
odniesieniu do przechowywanych przez 
siebie treści, dostarczają oni skutecznych i 
odpowiednich gwarancji zapewniających, 
by decyzje podejmowane w sprawie takich 
treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści 
uznanych za treści o charakterze 
terrorystycznym lub o uniemożliwieniu 
dostępu do nich, były precyzyjne i 
uzasadnione.

1. Dostawcy usług hostingowych 
dostarczają zawsze skutecznych i 
odpowiednich gwarancji w celu 
zapewnienia, by decyzje o usunięciu lub o 
uniemożliwieniu dostępu do treści 
uznanych za nielegalne treści o 
charakterze terrorystycznym były 
precyzyjne i uzasadnione, oraz w celu 
zapewnienia, by nie dochodziło do 
usuwania legalnych treści.

Or. en

Poprawka 340
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Takie gwarancje obejmują przede 
wszystkim nadzór i weryfikację przez 
człowieka w przypadkach, gdy jest to 
właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, 
czy treści należy uznać za treści o 
charakterze terrorystycznym, czy też nie, 
wymagana jest szczegółowa ocena danego 
kontekstu.

2. Takie gwarancje obejmują przede 
wszystkim nadzór i weryfikację przez 
człowieka stosowności decyzji o usunięciu 
lub odmowie dostępu do treści, w
szczególności w odniesieniu do prawa do 
wolności wypowiedzi i informacji. Nadzór 
przez człowieka jest niezbędny, gdy do 
ustalenia, czy treści należy uznać za treści 
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o charakterze terrorystycznym, czy też nie, 
wymagana jest szczegółowa ocena danego 
kontekstu.

Or. en

Poprawka 341
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Takie gwarancje obejmują przede 
wszystkim nadzór i weryfikację przez 
człowieka w przypadkach, gdy jest to 
właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, 
czy treści należy uznać za treści o
charakterze terrorystycznym, czy też nie, 
wymagana jest szczegółowa ocena danego 
kontekstu.

2. Takie gwarancje obejmują przede 
wszystkim nadzór i weryfikację przez 
człowieka w celu ustalenia, czy treści 
należy uznać za treści o charakterze 
terrorystycznym, czy też nie.

Or. cs

Poprawka 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
ustanawiają skuteczne i dostępne 
mechanizmy umożliwiające dostawcom 
treści, których treści zostały usunięte lub 
dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku 
zgłoszenia na podstawie art. 5 lub 
proaktywnych środków na podstawie art. 6, 
złożenie skargi na działanie dostawcy 
usług hostingowych z żądaniem 
przywrócenia treści.

1. Odpowiednie organy Unii i 
właściwe organy, we współpracy z 
dostawcami usług hostingowych,
ustanawiają skuteczne i dostępne 
mechanizmy umożliwiające dostawcom 
treści, których treści zostały usunięte lub 
dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku
nakazu usunięcia na podstawie art. 4 lub
zgłoszenia na podstawie art. 5 lub 
proaktywnych środków na podstawie art. 6, 
złożenie skargi z żądaniem przywrócenia 
treści.
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Or. en

Poprawka 343
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług hostingowych 
ustanawiają skuteczne i dostępne 
mechanizmy umożliwiające dostawcom 
treści, których treści zostały usunięte lub 
dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku 
zgłoszenia na podstawie art. 5 lub 
proaktywnych środków na podstawie art.
6, złożenie skargi na działanie dostawcy 
usług hostingowych z żądaniem 
przywrócenia treści.

1. Dostawcy usług hostingowych 
ustanawiają skuteczne i dostępne 
mechanizmy umożliwiające dostawcom 
treści, których treści zostały usunięte lub 
dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku 
zgłoszenia na podstawie art. 5, złożenie 
skargi na działanie dostawcy usług 
hostingowych z żądaniem przywrócenia 
treści.

Or. cs

Poprawka 344
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług hostingowych 
niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, 
którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki 
przywracają treści, w przypadku gdy 
usunięcie lub uniemożliwienie dostępu 
było nieuzasadnione. Informują oni 
składającego skargę o wyniku rozpatrzenia 
skargi.

2. Dostawcy usług hostingowych 
niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, 
którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki 
przywracają treści, w przypadku gdy 
usunięcie lub uniemożliwienie dostępu 
było nieuzasadnione. Informują oni 
składającego skargę o wyniku rozpatrzenia 
skargi w terminie dwóch tygodni od 
otrzymania skargi.

Or. en

Poprawka 345
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Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dostawcy treści mają prawo do 
odwołania się do właściwego organu w 
przypadku, gdy nie jest możliwe 
rozstrzygnięcie ich skargi dotyczącej 
usunięcia treści lub uniemożliwienia 
dostępu bezpośrednio z dostawcą usług 
hostingowych.

Or. en

Poprawka 346
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2, 
mechanizm rozpatrywania skarg 
dostawców usług hostingowych jest 
komplementarny w stosunku do 
obowiązujących przepisów i procedur 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 347
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych usuną treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp 
do nich, udostępniają oni dostawcy treści 

1. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych usuną nielegalne treści o
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają 
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informacje na temat takiego usunięcia lub
uniemożliwiania dostępu do treści o
charakterze terrorystycznym.

oni dostawcy treści wyczerpujące
informacje na temat takiego usunięcia lub
uniemożliwienia dostępu do nielegalnych
treści o charakterze terrorystycznym, w 
tym powody usunięcia lub 
uniemożliwienia dostępu, łącznie z 
podstawą prawną, w oparciu o którą 
stwierdzono nielegalność treści, i z 
możliwościami zaskarżenia decyzji, wraz z 
formalnymi wymogami, opisem kolejnych 
kroków procedury i powiązanymi ramami 
czasowymi.

Or. en

Poprawka 348
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek dostawcy treści 
dostawca usług hostingowych informuje 
dostawcę treści o przyczynach usunięcia 
lub uniemożliwienia dostępu oraz o
możliwościach zaskarżenia tej decyzji.

2. Na wniosek dostawcy treści 
dostawca usług hostingowych informuje 
dostawcę treści o przyczynach usunięcia 
lub uniemożliwienia dostępu, w tym o 
podstawie prawnej takich działań, oraz o
możliwościach zaskarżenia tej decyzji.

Or. en

Poprawka 349
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odwołanie, o którym mowa w art. 
4 ust. 9, wnosi się do sądu państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
hostingowych ma swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub w którym 



PE634.500v01-00 164/185 AM\1174973PL.docx

PL

przedstawiciel prawny wyznaczony przez 
dostawcę usług hostingowych zgodnie z 
art. 16 mieszka lub ma miejsce 
prowadzenia działalności.

Or. en

Poprawka 350
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przekazują informacje, 
koordynują i współpracują ze sobą oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii takimi jak Europol w
odniesieniu do nakazów usunięcia i
zgłoszeń w celu uniknięcia powielania 
działań, a także w celu poprawy 
koordynacji i uniknięcia ingerencji w
dochodzenia prowadzone w różnych 
państwach członkowskich.

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przekazują informacje, 
koordynują i współpracują ze sobą oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii takimi jak Europol w
odniesieniu do nakazów usunięcia i
zgłoszeń w celu uniknięcia powielania 
działań, a także w celu poprawy 
koordynacji, zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym i uniknięcia 
ingerencji w dochodzenia prowadzone w
różnych państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 351
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przekazują informacje, 
koordynują i współpracują ze sobą oraz, w
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii takimi jak Europol w
odniesieniu do nakazów usunięcia i
zgłoszeń w celu uniknięcia powielania 
działań, a także w celu poprawy 

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przekazują informacje, 
koordynują i współpracują ze sobą oraz z
odpowiednimi organami Unii takimi jak 
Europol w odniesieniu do nakazów 
usunięcia i zgłoszeń w celu uniknięcia 
powielania działań, a także w celu poprawy 
koordynacji i uniknięcia ingerencji w
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koordynacji i uniknięcia ingerencji w
dochodzenia prowadzone w różnych 
państwach członkowskich.

dochodzenia prowadzone w różnych 
państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 352
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie i dostawcy 
usług hostingowych mogą zdecydować się 
na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w
tym, w stosownych przypadkach, narzędzi 
ustanowionych przez odpowiednie organy 
Unii, takie jak Europol, w celu ułatwienia 
w szczególności:

3. Państwa członkowskie i dostawcy 
usług hostingowych mogą zdecydować się 
na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w
tym narzędzi ustanowionych przez 
odpowiednie organy Unii, takie jak 
Europol, w celu ułatwienia w
szczególności:

Or. fr

Poprawka 353
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) współpracy w celu określenia i
wdrożenia proaktywnych środków na 
podstawie art. 6.

skreśla się

Or. en

Poprawka 354
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) współpracy w celu określenia i
wdrożenia proaktywnych środków na 
podstawie art. 6.

skreśla się

Or. cs

Poprawka 355
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych dowiedzą się o
jakichkolwiek dowodach przestępstw 
terrorystycznych, niezwłocznie informują
organy odpowiedzialne za prowadzenie 
śledztw i ściganie przestępstw w
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub punkt kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym mają swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. W razie 
wątpliwości dostawcy usług hostingowych 
mogą przekazać te informacje Europolowi 
na potrzeby odpowiednich działań 
następczych.

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych dowiedzą się o
bezpośrednim zagrożeniu życia osoby lub 
osób w związku z przestępstwami 
terrorystycznymi, niezwłocznie informują
organ odpowiedzialny za prowadzenie 
śledztw i ściganie przestępstw w
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub punkt kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym mają swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. W razie 
wątpliwości dostawcy usług hostingowych 
mogą przekazać te informacje Europolowi 
na potrzeby odpowiednich działań 
następczych.

Or. en

Poprawka 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dostawcy usług 4. W przypadku gdy dostawca usług 



AM\1174973PL.docx 167/185 PE634.500v01-00

PL

hostingowych dowiedzą się o
jakichkolwiek dowodach przestępstw 
terrorystycznych, niezwłocznie informują
organy odpowiedzialne za prowadzenie 
śledztw i ściganie przestępstw w
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub punkt kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym mają swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. W razie 
wątpliwości dostawcy usług hostingowych
mogą przekazać te informacje Europolowi 
na potrzeby odpowiednich działań 
następczych.

hostingowych dowie się o jakichkolwiek
faktach świadczących o popełnieniu 
przestępstwa terrorystycznego, 
niezwłocznie informuje organy 
odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i
ściganie przestępstw w zainteresowanym 
państwie członkowskim lub punkt 
kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym ma swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. W razie 
wątpliwości dostawca usług hostingowych
może przekazać te informacje Europolowi 
na potrzeby odpowiednich działań 
następczych.

Or. cs

Poprawka 357
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych dowiedzą się o
jakichkolwiek dowodach przestępstw 
terrorystycznych, niezwłocznie informują 
organy odpowiedzialne za prowadzenie 
śledztw i ściganie przestępstw w
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub punkt kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym mają swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. W razie 
wątpliwości dostawcy usług hostingowych
mogą przekazać te informacje Europolowi 
na potrzeby odpowiednich działań 
następczych.

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych dowiedzą się o
jakichkolwiek dowodach przestępstw 
terrorystycznych, niezwłocznie informują 
organy odpowiedzialne za prowadzenie 
śledztw i ściganie przestępstw w
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub punkt kontaktowy w danym państwie 
członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, 
w którym mają swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego. Dostawcy usług 
hostingowych przekazują te informacje 
Europolowi na potrzeby odpowiednich 
działań następczych.

Or. fr

Poprawka 358
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Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
punkt kontaktowy, który będzie 
obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i
informacje zwrotne dotyczące wydanych 
przez nie nakazów usunięcia i dokonanych 
zgłoszeń. Informacje na temat punktu 
kontaktowego są publicznie dostępne.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
punkt kontaktowy, który będzie 
obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i
informacje zwrotne dotyczące wydanych 
przez nie nakazów usunięcia i dokonanych 
zgłoszeń. Baza danych z informacjami na 
temat punktów kontaktowych w 
państwach członkowskich jest publicznie
udostępniana przez Komisję.

Or. en

Poprawka 359
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreśla się

Jurysdykcja

1. Państwo członkowskie, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług 
hostingowych, ma jurysdykcję do celów 
art. 6, 18 i 21. Uznaje się, że dostawca 
usług hostingowych, który nie ma swojego 
głównego miejsca prowadzenia 
działalności w jednym z państw 
członkowskich, podlega jurysdykcji 
państwa członkowskiego, w którym 
mieszka lub ma miejsce prowadzenia 
działalności przedstawiciel prawny, o
którym mowa w art. 16.

2. W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych nie wyznaczy 
przedstawiciela prawnego, jurysdykcję 
mają wszystkie państwa członkowskie.
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3. W przypadku gdy organ innego 
państwa członkowskiego wydał nakaz 
usunięcia zgodnie z art. 4 ust. 1, to 
państwo członkowskie ma jurysdykcję do 
zastosowania środków przymusu zgodnie 
ze swoim prawem krajowym w celu 
wykonania nakazu usunięcia.

Or. cs

Poprawka 360
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych, 
ma jurysdykcję do celów art. 6, 18 i 21.
Uznaje się, że dostawca usług 
hostingowych, który nie ma swojego 
głównego miejsca prowadzenia 
działalności w jednym z państw 
członkowskich, podlega jurysdykcji 
państwa członkowskiego, w którym 
mieszka lub ma miejsce prowadzenia 
działalności przedstawiciel prawny, o 
którym mowa w art. 16.

1. Państwo członkowskie, w którym 
znajduje się główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawcy usług hostingowych, 
ma jurysdykcję do celów niniejszego 
rozporządzenia. Uznaje się, że dostawca 
usług hostingowych, który nie ma swojego 
głównego miejsca prowadzenia 
działalności w jednym z państw 
członkowskich, podlega jurysdykcji 
państwa członkowskiego, w którym 
mieszka lub ma miejsce prowadzenia 
działalności przedstawiciel prawny, o 
którym mowa w art. 16.

Or. en

Poprawka 361
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych nie wyznaczy 
przedstawiciela prawnego, jurysdykcję 

2. W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych nie wyznaczy 
przedstawiciela prawnego, jurysdykcję 
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mają wszystkie państwa członkowskie. mają wszystkie państwa członkowskie. W 
przypadku gdy państwo członkowskie 
postanawia sprawować jurysdykcję, 
informuje o tym wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 362
Jasenko Selimovic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odwołanie, o którym mowa w art. 
4 ust. 9, wnosi się do sądu państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
hostingowych ma swoje główne miejsce 
prowadzenia działalności lub w którym 
przedstawiciel prawny wyznaczony przez 
dostawcę usług hostingowych zgodnie z 
art. 16 mieszka lub ma miejsce 
prowadzenia działalności.

Or. en

Poprawka 363
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ lub organy na 
potrzeby:

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ sądowy lub 
organy sądowe na potrzeby:

Or. cs

Poprawka 364
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Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ lub organy na 
potrzeby:

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jeden organ na potrzeby:

Or. en

Poprawka 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ lub organy na 
potrzeby:

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ na potrzeby:

Or. es

Poprawka 366
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ lub organy na 
potrzeby:

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ na potrzeby:

Or. en

Poprawka 367
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nadzoru nad wdrażaniem 
proaktywnych środków na podstawie art.
6;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku niewypełniania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przez dostawców usług 
hostingowych i wprowadzają wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się
do przypadków niewypełnienia 
obowiązków wynikających z:

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku niewypełniania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przez dostawców usług 
hostingowych lub ich przedstawicieli i
wprowadzają wszelkie niezbędne środki w
celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje 
takie obejmują wszystkie przypadki
niewypełnienia obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 369
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku niewypełniania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przez dostawców usług 
hostingowych i wprowadzają wszelkie 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku wielokrotnego
niewypełniania obowiązków na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez 
dostawców usług hostingowych i
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niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się 
do przypadków niewypełnienia 
obowiązków wynikających z:

wprowadzają wszelkie niezbędne środki w
celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje 
takie ograniczają się do przypadków 
niewypełnienia obowiązków wynikających 
z:

Or. cs

Poprawka 370
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku niewypełniania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przez dostawców usług 
hostingowych i wprowadzają wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich
wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się 
do przypadków niewypełnienia 
obowiązków wynikających z:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by sankcje nie miały charakteru 
przestępczego i by przy ustalaniu rodzaju i
wysokości sankcji właściwe organy 
uwzględniały wszystkie istotne 
okoliczności, w tym:

Or. en

Poprawka 371
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) art. 3 ust. 2 (warunki dostawców 
usług hostingowych);

skreśla się

Or. en

Poprawka 372
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Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) art. 4 ust. 2 i 6 (wdrożenie i
informacja zwrotna na temat nakazów 
usunięcia);

skreśla się

Or. en

Poprawka 373
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) art. 5 ust. 5 i 6 (ocena i informacja 
zwrotna na temat zgłoszeń);

skreśla się

Or. en

Poprawka 374
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na 
temat proaktywnych środków oraz 
przyjęcie środków w następstwie decyzji o
narzuceniu szczególnych proaktywnych 
środków);

skreśla się

Or. en

Poprawka 375
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Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na 
temat proaktywnych środków oraz 
przyjęcie środków w następstwie decyzji o
narzuceniu szczególnych proaktywnych 
środków);

skreśla się

Or. en

Poprawka 376
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na 
temat proaktywnych środków oraz 
przyjęcie środków w następstwie decyzji o
narzuceniu szczególnych proaktywnych 
środków);

skreśla się

Or. cs

Poprawka 377
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na 
temat proaktywnych środków oraz 
przyjęcie środków w następstwie decyzji o
narzuceniu szczególnych proaktywnych 
środków);

d) art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na 
temat proaktywnych środków);
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Or. en

Poprawka 378
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) art. 7 (zachowywanie danych); skreśla się

Or. en

Poprawka 379
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) art. 8 (przejrzystość); skreśla się

Or. en

Poprawka 380
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) art. 9 (gwarancje w odniesieniu do 
proaktywnych środków);

skreśla się

Or. en

Poprawka 381
Lucy Anderson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) art. 10 (procedury rozpatrywania 
skarg);

skreśla się

Or. en

Poprawka 382
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) art. 11 (informacje dla dostawców 
treści);

skreśla się

Or. en

Poprawka 383
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) art. 13 ust. 4 (informacje na temat 
dowodów popełnienia przestępstw 
terrorystycznych);

skreśla się

Or. en

Poprawka 384
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera k
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) art. 14 ust. 1 (punkty kontaktowe); skreśla się

Or. en

Poprawka 385
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) art. 16 (wyznaczenie 
przedstawiciela prawnego).

skreśla się

Or. en

Poprawka 386
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie najpóźniej do dnia
... [w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia] r. 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i
środkach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

2. Stosowane kary muszą być 
skuteczne i proporcjonalne. Państwa 
członkowskie najpóźniej do dnia ... [w 
ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i
środkach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

Or. en

Poprawka 387
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wcześniejsze naruszenia popełnione 
przez pociąganą do odpowiedzialności 
osobę prawną;

c) wcześniejsze naruszenia popełnione 
przez pociąganą do odpowiedzialności 
osobę, jednostkę zależną lub powiązaną 
osobę bądź powiązane przedsiębiorstwo;

Or. en

Poprawka 388
Lucy Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kondycja finansowa pociąganej do 
odpowiedzialności osoby prawnej;

d) kondycja finansowa pociąganej do 
odpowiedzialności osoby, jednostki 
zależnej lub powiązanej osoby bądź 
powiązanego przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poziom współpracy dostawcy usług 
hostingowych z właściwymi organami.

e) poziom współpracy dostawcy usług 
hostingowych lub jego przedstawicieli z
właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 390
Lucy Anderson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby systematyczne niedopełnianie 
obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 
podlegało sankcjom finansowym w
wysokości do 4 % całkowitych obrotów 
dostawcy usług hostingowych w ostatnim 
roku obrotowym.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby systematyczne niedopełnianie 
obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 
podlegało sankcjom finansowym w
wysokości co najmniej 2 % i do 4 % 
całkowitych obrotów dostawcy usług 
hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

Or. en

Poprawka 391
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwe organy uwzględniają 
nieumyślne opóźnienia, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw typu start-up, jako 
czynniki łagodzące przy określaniu 
rodzajów i poziomu sankcji.

Or. en

Poprawka 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gromadzą 
od swoich właściwych organów i
dostawców usług hostingowych 
podlegających ich jurysdykcji i co roku 
przesyłają Komisji do dnia [31 marca] 
informacje na temat działań, które podjęli 

1. Państwa członkowskie gromadzą 
od swoich właściwych organów i
dostawców usług hostingowych 
podlegających ich jurysdykcji i co roku 
przesyłają Komisji do dnia [31 marca] 
informacje na temat działań, które podjęli 
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zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Informacje te obejmują:

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Informacje te obejmują polityki, warunki i 
sprawozdania dotyczące przejrzystości 
dostawców usług hostingowych w 
uzupełnieniu następujących informacji:

Or. en

Poprawka 393
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje dotyczące szczególnych
proaktywnych środków wprowadzonych 
na podstawie art. 6, w tym ilości treści o
charakterze terrorystycznym, które zostały 
usunięte lub do których dostęp został 
uniemożliwiony, oraz odpowiednie ramy 
czasowe;

b) informacje dotyczące szczególnych 
środków wprowadzonych na podstawie art.
4 i 5, w tym ilości treści o charakterze 
terrorystycznym, które zostały usunięte lub 
do których dostęp został uniemożliwiony;

Or. cs

Poprawka 394
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja dokonuje 
oceny niniejszego rozporządzenia i
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
skuteczności funkcjonowania 
mechanizmów ochronnych. W stosownych 
przypadkach sprawozdaniu towarzyszą 
wnioski ustawodawcze. Państwa 

Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja dokonuje 
oceny niniejszego rozporządzenia i
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
skuteczności funkcjonowania 
mechanizmów ochronnych. Sprawozdanie 
obejmuje również wpływ niniejszego 
rozporządzenia na wolność wypowiedzi i
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członkowskie przekazują Komisji 
informacje niezbędne do przygotowania 
sprawozdania.

informacji. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu towarzyszą wnioski 
ustawodawcze. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji informacje niezbędne 
do przygotowania sprawozdania.

Or. en

Poprawka 395
Jiří Pospíšil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja dokonuje 
oceny niniejszego rozporządzenia i
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
skuteczności funkcjonowania 
mechanizmów ochronnych. W stosownych 
przypadkach sprawozdaniu towarzyszą 
wnioski ustawodawcze. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje niezbędne do przygotowania 
sprawozdania.

Komisja dokonuje oceny niniejszego 
rozporządzenia i najpóźniej w dniu [trzy 
lata od daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia] r. przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
skuteczności funkcjonowania 
mechanizmów ochronnych. W stosownych 
przypadkach sprawozdaniu towarzyszą 
wnioski ustawodawcze. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje niezbędne do przygotowania 
sprawozdania.

Or. cs

Poprawka 396
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia [6
miesięcy po wejściu w życie] r.

Rozporządzenie stosuje się od dnia [18
miesięcy po wejściu w życie] r.

Or. en
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Poprawka 397
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia [6 
miesięcy po wejściu w życie] r.

Rozporządzenie stosuje się od dnia [24 
miesiące po wejściu w życie] r.

Or. cs

Poprawka 398
Julia Reda

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 niezwłocznie
usuwa treści o charakterze terrorystycznym 
lub uniemożliwia dostęp do nich.

_________________ _________________

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 ...).

Or. en

Poprawka 399
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 
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…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.

…16 adresat nakazu usunięcia usuwa treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwia dostęp do nich w terminie 
wyznaczonym przez właściwy organ.

_________________ _________________

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 ...).

Or. de

Poprawka 400
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) …17

adresaci muszą zachować treści i związane 
z nimi dane, które zostały usunięte lub do 
których dostęp uniemożliwiono, przez 
okres co najmniej sześciu miesięcy na 
wniosek właściwych organów lub sądów.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) …17

adresaci muszą zachować treści i związane 
z nimi dane, które zostały usunięte lub do 
których dostęp uniemożliwiono, przez 
okres co najmniej sześciu miesięcy na 
wniosek właściwych organów lub sądów
bądź dostawcy treści do celów 
rozpatrywania skarg zgodnie z 
mechanizmem opisanym w art. 10.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Poprawka 401
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – tytuł

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 w terminie wyznaczonym 
przez właściwy organ:

Or. de

Poprawka 402
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – tytuł

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
niezwłocznie usunięte lub do których 
dostęp ma zostać uniemożliwiony:

Or. en

Poprawka 403
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja G – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje na temat właściwego organu 
lub sądu, terminów i procedur zaskarżenia 
nakazu usunięcia:

Informacje na temat właściwego sądu, 
terminów i procedur zaskarżenia nakazu 
usunięcia:

Or. en
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