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Poprawka 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców
w Salzburgu, w dniach 19–20 września 
2018 r.

Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców
w Salzburgu, w dniach 19–20 września 
2018 r.

(Ta zmiana stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu; jej przyjęcie 
wymaga zmian technicznych w całym 
tekście)

Or. en

Uzasadnienie

Wybór podstawy prawnej (art. 114 TFUE, rynek wewnętrzny) jest wątpliwy w świetle 
stwierdzonego celu: „Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające 
ochronę odnośnych praw podstawowych” (motyw 7). Wcześniej TSUE zanegował możliwość 
wykorzystania art. 114 TFUE do celów środka mającego przyczyniać się do bezpieczeństwa 
publicznego (C-318/04, pkt 54–61 i C-318/04, pkt 67). Podstawę prawną powinien stanowić 
zatem art. 83 TFUE, dopuszczający jedynie przyjmowanie dyrektyw.

Poprawka 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
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w sprawie zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców
w Salzburgu, w dniach 19–20 września 
2018 r.

w sprawie ograniczenia 
rozpowszechniania w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców
w Salzburgu, w dniach 19–20 września 
2018 r.

Or. en

Poprawka 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 83,

(Ta zmiana stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu; jej przyjęcie 
wymaga zmian technicznych w całym 
tekście)

Or. en

Uzasadnienie

Wybór podstawy prawnej (art. 114 TFUE, rynek wewnętrzny) jest wątpliwy w świetle 
stwierdzonego celu: „Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające 
ochronę odnośnych praw podstawowych” (motyw 7). Wcześniej TSUE zanegował możliwość 
wykorzystania art. 114 TFUE do celów środka mającego przyczyniać się do bezpieczeństwa 
publicznego (C-318/04 i C-318/04, pkt 54–56 oraz pkt 67). Podstawę prawną powinien 
stanowić zatem art. 83 TFUE, dopuszczający jedynie przyjmowanie dyrektyw.

Poprawka 39
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 przeciwdziałanie 
wykorzystywaniu usług hostingowych do 
celów terrorystycznych oraz wniesienie 
wkładu w dochodzenia w sprawie 
przestępstw. Należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez zwiększenie pewności 
prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w celu 
zapewnienia praworządności i praw 
podstawowych, w szczególności wolności 
wypowiedzi i informacji, prawa do 
wolności i pluralizmu mediów, wolności 
działalności gospodarczej oraz prawa do 
prywatności i ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 bezpieczeństwa 
obywateli państw członkowskich w 
demokratycznych społeczeństwach 
poprzez zapobieganie wykorzystywaniu 
usług hostingowych do celów 
terrorystycznych.
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Poprawka 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a zarazem ustanowienie 
odpowiednich i solidnych gwarancji dla 
ochrony praw podstawowych w otwartym i 
demokratycznym społeczeństwie poprzez 
zapobieganie wykorzystywaniu usług 
hostingowych do celów 
rozpowszechniania treści o charakterze 
terrorystycznym. 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 
ochrony praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi i informacji, a także 
poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego i ochrony danych osobowych.

(Zmiana angielskiego wyrażenia 
„misuse/abuse” na wyrażenie „use” 
powinna być wprowadzona w całym 
tekście).

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego tekstu jest przede wszystkim przyczynienie się do bezpieczeństwa publicznego i 
wydaje się, że zawarte w nim odniesienie do jednolitego rynku cyfrowego służy tylko 
uzasadnieniu wykorzystania art. 114 TFUE jako podstawy prawnej (a zatem wyborowi 
rozporządzenia zamiast dyrektywy).

Poprawka 42
Josef Weidenholzer
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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 rozpowszechniania nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym przez 
dostawców treści. 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 
ochrony praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi oraz wolności 
otrzymywania i udzielania informacji, a 
także poszanowania życia prywatnego i 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 



PE636.146v02-00 8/144 AM\1177907PL.docxPL

prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
wolności wypowiedzi i informacji.

prawa dla dostawców usług hostingowych, 
podniesienie zaufania użytkowników do 
środowiska internetowego oraz 
wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do 
praw podstawowych, w szczególności 
prawa do wolności wypowiedzi i 
informacji, prawa do prywatności i 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 44
Caterina Chinnici

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 oraz stworzenie 
efektywnego narzędzia umożliwiającego 
osiągnięcie długoterminowego 
bezpieczeństwa publicznego w naszych 
społeczeństwach. 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.

Or. en

Poprawka 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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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 
praw podstawowych, w szczególności 
wolności wypowiedzi i informacji.

Or. en

Poprawka 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 
praw podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi i informacji.

Or. en
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Poprawka 47
Monika Beňová

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 i 
przejrzystego 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.

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby przejrzyste wykorzystanie internetu pozostało priorytetem. Zasadniczo trudno 
jest wykorzystywać internet do niewłaściwych celów, jeżeli utrzymywany jest wysoki stopień 
przejrzystości. W takiej sytuacji nieweryfikowalne treści związane z ekstremizmem będą się 
wyróżniać.

Poprawka 48
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Uregulowanie działalności 
dostawców usług hostingowych może 
jedynie uzupełniać strategie stosowane 
przez państwa członkowskie i prowadzone 
przez nie działania mające na celu walkę z 
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przestępstwami terrorystycznymi, w 
których należy kłaść nacisk na środki 
podejmowane poza internetem, takie jak 
śledztwa i współpraca transgraniczna, a 
także na środki zapobiegawcze, w tym 
m.in. inwestycje w edukację, spójność 
społeczną i zapobieganie przemocy.
Jak wynika z licznych badań, proces 
radykalizacji bardzo rzadko odbywa się 
tylko w internecie. Rzeczywista 
radykalizacja prowadząca do przemocy 
obejmuje szereg złożonych procesów, w 
tym komunikację międzyludzką w 
połączeniu z innymi czynnikami 
pozainternetowymi. Nie należy jednak 
lekceważyć roli odgrywanej w tym 
procesie przez internet i media 
społecznościowe.

Or. en

Poprawka 49
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Biorąc pod uwagę, że środki z góry 
uniemożliwiające publikację w internecie, 
takie jak filtrowanie treści przy 
zamieszczaniu, naruszają art. 7 ust. 3 
konstytucji niderlandzkiej.

Or. en

Poprawka 50
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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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, 
zapewniając możliwości uczenia się 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 będącej przestępstwem 
według obowiązujących ram prawa 
unijnego. 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.

Or. en

Poprawka 51
Maria Grapini

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. Szczególnie niepokojące jest 
wykorzystywanie dostawców usług 
hostingowych przez terrorystyczne grupy i 
organizacje oraz pojedynczych terrorystów 
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. ro

Poprawka 52
Josef Weidenholzer

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

Or. en
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Poprawka 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 i rekrutacji oraz ułatwiania 
działalności terrorystycznej i kierowania 
nią.

Or. en

Poprawka 54
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Media społecznościowe mogą 
służyć jako czynnik wspomagający 
radykalizację prowadzącą do brutalnego 
ekstremizmu oraz stanowić narzędzie 
rozpowszechniania mowy nienawiści i 
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nielegalnych treści, szczególnie wśród 
młodych użytkowników internetu.

Or. en

Poprawka 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 56
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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) Chociaż obecność treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
nie stanowi jedynego czynnika 
prowadzącego do brutalnego 
ekstremizmu, ma poważne negatywne 
konsekwencje dla użytkowników, 
zwłaszcza młodych, 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, 
zapewniając pełną wolność wypowiedzi i 
pluralizm, 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. en

Poprawka 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i 
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i 
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług bez uszczerbku 
dla wolności wypowiedzi i informacji, do 
której prawo przysługuje obywatelom 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 58
Eva Joly

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 proporcjonalnie do 
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 
pomagania właściwym organom w 
ściganiu przestępstw terrorystycznych 
popełnionych za pośrednictwem ich usług.

Or. en

Poprawka 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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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 mogą 
wspierać właściwe organy sądowe w celu 
ochrony swoich usług przed 
wykorzystaniem przez terrorystów i 
pomocy w zwalczaniu treści o charakterze 
terrorystycznym rozpowszechnianych za 
pośrednictwem ich usług.

(Zmiana angielskiego wyrażenia 
„misuse/abuse” na wyrażenie „use” 
powinna być wprowadzona w całym 
tekście).

Or. en

Poprawka 60
Josef Weidenholzer

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 

(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 
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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.

centralnej roli oraz środków 
technologicznych i zdolności związanych 
ze świadczonymi przez nich usługami 
dostawcy usług internetowych mogą 
wspierać właściwe organy, chroniąc swoje 
usługi przed niewłaściwym 
wykorzystaniem, oraz pomagać w 
zwalczaniu nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

(4) Jasne ramy legislacyjne opierają 
się na dobrowolnej współpracy między 
państwami członkowskimi a dostawcami 
usług hostingowych, która została 
wzmocniona zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347.

_________________ _________________
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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. en

Poprawka 62
Josef Weidenholzer

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

(4) W 2015 r. zainicjowano wysiłki na 
poziomie Unii Europejskiej w celu 
zwalczania nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
poprzez ramy dobrowolnej współpracy 
między państwami członkowskimi a 
dostawcami usług hostingowych. Ramy 
prawne, zgodnie z założeniem, mają 
opierać się na tych wysiłkach, które zostały 
wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 
2018/3347.

_________________ _________________
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. en
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Poprawka 63
Caterina Chinnici

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

(4) Jak podkreślono w sprawozdaniu 
parlamentarnej Komisji Specjalnej ds. 
Terroryzmu1a, wysiłki na poziomie Unii 
Europejskiej zainicjowane w 2015 r. 
poprzez ramy dobrowolnej współpracy 
między państwami członkowskimi a 
dostawcami usług hostingowych w celu 
zwalczania treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie były 
niewystarczające. W związku z tym należy 
uzupełnić prawo unijne o jasne ramy 
prawne, 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) 2018/334, 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.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512

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. en

Poprawka 64
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Eva Joly

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

(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, odpowiednio 
rozwiązać ten narastający problem i 
wprowadzić niezbędne zabezpieczenia, aby 
zapewnić praworządność i ochronę praw 
podstawowych. Ramy prawne, zgodnie z 
założeniem, mają wykorzystywać i 
usprawniać niektóre dobrowolne wysiłki, 
które zostały wzmocnione zaleceniem 
Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią 
odpowiedź na wezwania Parlamentu 
Europejskiego do wzmocnienia środków 
zwalczania nielegalnych treści zgodnie z 
horyzontalnymi ramami ustanowionymi 
dyrektywą 2000/31/WE oraz na wezwania 
Rady Europejskiej do usprawnienia 
wykrywania i usuwania treści o 
charakterze terrorystycznym.

_________________ _________________
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. en

Poprawka 65
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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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 
wzmocnienia środków zwalczania 
nielegalnych i szkodliwych treści oraz na 
wezwania Rady Europejskiej do 
usprawnienia automatycznego wykrywania 
i usuwania treści, które podżegają do 
aktów terrorystycznych.

(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 jednolicie 
stosowanymi we wszystkich państwach 
członkowskich UE, 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.

_________________
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. ro

Poprawka 66
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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) W niniejszym rozporządzeniu 
należy określić konkretne obowiązki 
niektórych dostawców usług 
hostingowych oraz obowiązki w zakresie 
staranności dla dostawców usług 
hostingowych narażonych na znaczną 
ilość nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być stosowane bez uszczerbku 
dla art. 14 i 15 dyrektywy 2000/31/WE8. 
W szczególności na wyłączenie 
odpowiedzialności dostawców usług 
hostingowych nie powinny mieć wpływu 
żadne środki podejmowane przez nich 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w 
tym wszelkie dodatkowe środki; nie 
powinny one same w sobie prowadzić do 
utraty przez dostawcę usług zwolnienia od 
odpowiedzialności przewidzianego w tym 
przepisie, pod warunkiem że nie posiada 
on faktycznej wiedzy o nielegalnej 
działalności czy informacji lub, po 
zdobyciu takiej wiedzy, niezwłocznie 
usunie taką treść lub uniemożliwi do niej 
dostęp. Ponieważ art. 15 dyrektywy 
2000/31/WE nie dopuszcza nakładania 
ogólnego obowiązku nadzorowania 
informacji, które przechowują, a także 
ogólnych obowiązku aktywnego 
poszukiwania faktów i okoliczności 
wskazujących na bezprawną działalność, 
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
prowadzić do przekazywania dostawcom 
usług hostingowych przez właściwe 
organy informacji, które są niejasne w 
odniesieniu do statusu legalności 
zgłoszonych treści. Jeżeli właściwy organ 
nie poinformuje dostawcy usług 
hostingowych o tym, czy zgłoszoną treść 
uważa się za nielegalną, dostawcy może 
grozić ryzyko poniesienia 
odpowiedzialności za brak sprawnego 
działania w celu usunięcia treści. W 
związku z tym właściwy organ musi w 
każdym razie przekazywać te informacje. 
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
uprawnienia organów i sądów krajowych 
do ustalenia odpowiedzialności dostawców 
usług hostingowych w szczególnych 
przypadkach, gdy nie są spełnione warunki 
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wyłączenia odpowiedzialności na 
podstawie art. 14 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 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
być stosowane bez uszczerbku dla art. 14 i 
15 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 ani do 
nałożenia ogólnego 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.

_________________ _________________
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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 68
Andrejs Mamikins

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 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 tych przepisach ani do 
nałożenia na niego ogólnego 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 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 

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 
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wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wszelkie 
dobrowolne 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.

_________________ _________________
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
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Poprawka 70
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wszelkie 
dodatkowe 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.

_________________ _________________
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 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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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 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności wszelkie 
środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem 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.

_________________ _________________
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 72
Josef Weidenholzer

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 

(5) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia nie powinno mieć wpływu 
na stosowanie art. 14 i 15 dyrektywy 
2000/31/WE8. W szczególności wszelkie 
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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.

środki wprowadzone przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem 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 i 15 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 73
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 

(6) Zasady mające na celu 
zapobieganie wykorzystywaniu usług 
hostingowych do rozpowszechniania w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, aby zagwarantować 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, zapewniając 
użytkownikom maksymalną ochronę i w 
ten sposób zwiększając ich zaufanie, 
zostały określone w niniejszym 
rozporządzeniu przy pełnym poszanowaniu 
praw podstawowych chronionych w 
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gwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza 
praw gwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 74
Eva Joly

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.

(6) Zasady mające na celu 
przeciwdziałanie 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 praworządności i praw 
podstawowych chronionych w unijnym 
porządku prawnym, a zwłaszcza praw 
gwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 75
Josef Weidenholzer

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 

(6) Zasady mające na celu 
zapobieganie wykorzystywaniu usług 
hostingowych do rozpowszechniania w 
internecie nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym, aby 
zagwarantować sprawne funkcjonowanie 
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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.

rynku wewnętrznego, zostały określone w 
niniejszym rozporządzeniu i powinny w 
pełni respektować prawa podstawowe 
wskazane w unijnym porządku prawnym, a 
zwłaszcza prawa gwarantowane w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

(6) Zasady mające na celu 
ograniczenie 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.

Or. en

Poprawka 77
Eva Joly

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 

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
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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.

zapewniające ochronę praworządności i 
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 oraz prawo do 
prywatności i do ochrony danych 
osobowych, stanowiące jeden z 
podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Środki 
podejmowane w celu usuwania treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
stanowią ingerencję w wolność 
wypowiedzi i informacji, a zatem powinny 
być ściśle ukierunkowane, konieczne, 
odpowiednie i proporcjonalne do celów 
wsparcia w walce z terroryzmem, w tym w 
dochodzeniach w sprawie przestępstw 
terrorystycznych i w ich ściganiu, w tym 
sensie, że muszą one służyć 
przeciwdziałaniu 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
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Poprawka 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 prawo do 
wolności wypowiedzi i informacji, a także 
prawo do prywatności, które to prawa 
stanowią jeden 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. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć wpływu 
na przepisy mające zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych, w 
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szczególności rozporządzenie (UE) 
2016/679 i dyrektywę (UE) 2016/680.

Or. en

Poprawka 79
Caterina Chinnici

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 

(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 
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uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i 
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

uwzględnieniem centralnej roli dostawców 
usług hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu i 
przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem, gdyż skuteczne środki 
zwalczania terroryzmu w internecie i 
ochrona wolności wypowiedzi nie są 
sprzecznymi celami, lecz uzupełniają i 
wzmacniają się wzajemnie.

Or. en

Poprawka 80
Josef Weidenholzer

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 

(7) Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu przyczynienie się do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego i powinno 
ustanawiać 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 i proporcjonalne w 
społeczeństwie demokratycznym, biorąc 
pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma 
wolność wypowiedzi oraz wolność 
otrzymywania i udzielania informacji, a 
także poszanowanie życia prywatnego i 
ochrona danych osobowych, które 
stanowią podstawowe fundamenty 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz należą do wartości, 
na których opiera się Unia. Środki 
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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.

stanowiące ingerencję w wolność 
wypowiedzi i informacji oraz w wolność 
otrzymywania i udzielania informacji 
powinny być ściśle proporcjonalne i 
konieczne, wąsko ukierunkowane w tym 
sensie, że muszą one służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu tylko nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym oraz 
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 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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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.

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. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć wpływu 
na przepisy mające zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności określone w rozporządzeniu 
(UE) 2016/679 i dyrektywie (UE) 
2016/680.

Or. en

Poprawka 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(7) Niniejsza dyrektywa 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 
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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.

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, a także 
poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego oraz ochrona danych 
osobowych, które stanowią jeden z 
podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz należą do 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 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 
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Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 
11 Karty praw podstawowych, oraz 
mających zastosowanie przepisów 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, takich jak rozporządzenie 
(UE) 2016/679 i dyrektywa (UE) 
2016/680.

Or. en

Poprawka 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Środki podejmowane w celu 
usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie powinny być 
ukierunkowane, konieczne, odpowiednie i 
proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 85
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 
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usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia.

zaskarżania przez użytkowników 
usuwania treści wynikającego ze środków 
podejmowanych przez dostawców usług 
hostingowych przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz uzyskania 
informacji o skutecznych środkach 
odwoławczych, zarówno wewnętrznych, 
jak i przysługujących przed sądem 
państwa członkowskiego zamieszkania. 
Obejmuje ono również możliwość 
skutecznego zaskarżenia nakazów 
usunięcia przez dostawców usług 
hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia, przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
dostawca usług hostingowych ma miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawicielstwo, lub przed sądem 
państwa członkowskiego zamieszkania 
dostawcy treści.

Or. en

Poprawka 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 

(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 
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hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia.

hostingowych i dostawców treści przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia. Z prawa 
tego można skorzystać przed sądem 
państwa członkowskiego, w którym ma 
swoje główne miejsce prowadzenia 
działalności dostawca usług hostingowych 
lub w którym mieszka lub ma miejsce 
prowadzenia działalności przedstawiciel 
prawny wyznaczony przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z art. 16.

Or. en

Poprawka 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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. Ponadto 
dostawcom usług hostingowych powinno 
przysługiwać prawo do zaskarżenia 
decyzji nakładającej proaktywne środki 
lub kary przed sądem państwa 
członkowskiego, którego organy wydały 
taką decyzję.

Or. en
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Poprawka 88
Eva Joly

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 oraz 
możliwość zaskarżenia przez dostawców 
treści wyników środków podjętych przez 
dostawcę usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 89
Axel Voss

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 w celach 
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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.

prewencyjnych 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, które 
podżegają, zachęcają lub nakłaniają do 
popełniania przestępstw terrorystycznych 
lub do ich wspierania lub propagują udział 
w działaniach grupy terrorystycznej. 
Definicja powinna obejmować także 
treści, które zawierają wskazówki 
dotyczące wytwarzania i stosowania 
materiałów wybuchowych, broni palnej 
lub jakichkolwiek innych rodzajów broni 
bądź substancji szkodliwych lub 
niebezpiecznych, jak również substancji 
chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych i jądrowych (CBRJ), oraz 
wszelkie wskazówki dotyczące innych 
metod i technik, w tym w zakresie wyboru 
celów, które to wskazówki mają służyć 
popełnianiu przestępstw terrorystycznych. 
Takie materiały informacyjne 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, 
w charakterze alternatywnej narracji lub 
w celach badawczych powinny być 
odpowiednio chronione, przy zapewnieniu 
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odpowiedniej równowagi między prawami 
podstawowymi a potrzebami w dziedzinie 
bezpieczeństwa publicznego. Zwłaszcza w 
przypadkach, gdy dostawca treści ponosi 
odpowiedzialność redakcyjną, wszelkie 
decyzje o usunięciu rozpowszechnianych 
materiałów powinny uwzględniać 
standardy dziennikarskie ustanowione na 
podstawie przepisów dotyczących prasy 
lub mediów zgodnych z prawem Unii i 
Kartą 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).

Or. en

Poprawka 90
Josef Weidenholzer

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 

(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 nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić definicję 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym w oparciu o definicję 
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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.

przestępstw terrorystycznych na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę 
zwalczania nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
definicja powinna obejmować materiały i 
informacje, które celowo podżegają, 
zachęcają lub nakłaniają do popełniania 
przestępstw terrorystycznych lub do ich 
wspierania, a także dostarczają instrukcji 
dotyczących popełniania takich 
przestępstw w przypadkach gdy i w 
zakresie w jakim są one popełniane w 
określonym celu terrorystycznym, tj. aby 
poważnie zastraszyć ludność, bezprawnie 
zmusić rząd lub organizację 
międzynarodową do podjęcia lub 
zaniechania działania lub aby poważnie 
zdestabilizować lub zniszczyć podstawowe 
struktury polityczne, konstytucyjne, 
gospodarcze lub społeczne danego 
państwa lub danej organizacji 
międzynarodowej. 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 lub poszanowanie innych 
praw podstawowych, w tym prawa do 
wolności słowa, a także do prywatności i 
życia rodzinnego oraz do ochrony danych 
osobowych. 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 
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kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne wykracza poza zakres 
zastosowania niniejszego rozporządzenia, 
a w szczególności poza zakres definicji 
publicznego nawoływania do popełniania 
przestępstw terrorystycznych.

_________________ _________________
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 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(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 niniejszej dyrektywie 
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 zwalczania treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
definicja powinna obejmować materiały i 
informacje, które celowo podżegają, 
zachęcają lub nakłaniają do popełniania 
przestępstw terrorystycznych lub do ich 
wspierania, a także dostarczają instrukcji 



PE636.146v02-00 48/144 AM\1177907PL.docxPL

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.

dotyczących popełniania takich 
przestępstw w przypadkach gdy i w 
zakresie w jakim są one popełniane w 
określonym celu terrorystycznym, tj. aby 
poważnie zastraszyć ludność, bezprawnie 
zmusić rząd lub organizację 
międzynarodową do podjęcia lub 
zaniechania działania lub aby poważnie 
zdestabilizować lub zniszczyć podstawowe 
struktury polityczne, konstytucyjne, 
gospodarcze lub społeczne danego 
państwa lub danej organizacji 
międzynarodowej. Informacje takie 
obejmują w szczególności tekst, obrazy, 
nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. 
Oceniając, czy treści stanowią treści o 
charakterze terrorystycznym w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, 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 lub 
poszanowanie innych praw 
podstawowych, w tym prawa do wolności 
słowa, a także do prywatności i życia 
rodzinnego oraz do ochrony danych 
osobowych. 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 wykracza poza zakres 
zastosowania niniejszej dyrektywy, a w 
szczególności poza zakres definicji 
publicznego nawoływania do popełniania 
przestępstw terrorystycznych.

_________________
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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 92
Eva Joly

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 

(9) W celu zapewnienia jasności w 
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i 
właściwe organy mogliby podejmować, 
aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić definicję 
treści o charakterze terrorystycznym 
zgodną 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 
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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.

terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
artystycznych, dziennikarskich lub 
badawczych bądź w celu podnoszenia 
świadomości z myślą o przeciwdziałaniu 
działalności terrorystycznej 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 
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 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(9) W celu zapewnienia jasności w 
odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak i 
właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu w 
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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 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym.

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, wskazówek 
dotyczących metod lub technik 
wytwarzania i stosowania materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innych 
rodzajów broni bądź substancji 
szkodliwych, jak również substancji 
CBRJ, 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, w charakterze 
alternatywnej narracji lub w celach 
badawczych powinny być odpowiednio 
chronione. Ponadto wyrażanie 
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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. en

Poprawka 94
Ana Gomes

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 

(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 
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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.

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, badawczych, 
artystycznych i redakcyjnych nie powinny 
być jednak uznawane za treści o 
charakterze terrorystycznym i w związku z 
tym powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia. 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. en

Poprawka 95
Caterina Chinnici
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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 
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, 

(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, 
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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.

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 
tym zakresie odnośni dostawcy usług i 
użytkownicy powinni zawsze mieć 
możliwość skorzystania z sądowych 
środków odwoławczych.

_________________ _________________
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 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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.

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 jakichkolwiek poglądów, które 
mogą być postrzegane jako radykalne, 
polemiczne lub kontrowersyjne w ramach 
debaty publicznej, zwłaszcza dotyczących 
jakiegokolwiek rodzaju kwestii 
politycznych, 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
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Poprawka 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
materiał został wytworzony przez 

(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 otwarcie podżegają do 
popełniania przestępstw terrorystycznych, 
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 powinny 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter i 
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu, w sposób możliwy do 
wykazania, 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 
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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.

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 
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 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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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.

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 
wymienionej w wykazie UE 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.

_________________ _________________
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
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Poprawka 99
Monika Beňová

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 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 

(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 
m.in. 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 
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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.

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 
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 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 nielegalnym treściom o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
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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.

definicja powinna obejmować materiały i 
informacje, które podżegają, zachęcają lub 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, a 
także służą szkoleniu w zakresie 
popełniania takich przestępstw lub 
rekrutacji do grupy terrorystycznej. 
Informacje takie obejmują w szczególności 
tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i 
nagrania wideo. Oceniając, czy treści 
stanowią nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych muszą 
opierać swoją ocenę na takich 
czynnikach, jak umyślność, charakter i 
treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz 
związane z nimi możliwe do wykazania 
ryzyko sprowokowania działań mających 
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 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6).

Or. en
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Poprawka 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadkach gdy 
rozpowszechniane materiały są 
publikowane w ramach odpowiedzialności 
redakcyjnej dostawcy treści, wszelkie 
decyzje o usunięciu takich treści mogą być 
podejmowane jedynie na podstawie 
nakazu sądowego. Jest to niezbędne dla 
pełnego poszanowania prawa Unii i 
prawa do wolności wypowiedzi oraz prawa 
do wolności i pluralizmu mediów zgodnie 
z art. 11 Karty praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 102
Eva Joly

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 

(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, których 
głównym celem lub jednym z głównych 
celów jest oferowanie przechowywania 
informacji dostarczonych przez 
usługobiorcę na jego wniosek i 
udostępnianie przechowywanych 
informacji społeczeństwu oraz które 
zapewniają ogólną kontrolę nad 
przechowywanymi i przetwarzanymi 
danymi oraz dostęp do nich, niezależnie 
od tego, czy działalność ta ma charakter 
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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.

czysto techniczny, automatyczny i bierny, 
a także niezależnie od tego, czy od 
użytkownika wymagana jest płatność. 
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 internecie 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje społeczeństwu. Rozporządzenie 
to powinno mieć również zastosowanie do 
dostawców usług hostingowych mających 
miejsce prowadzenia działalności poza 
Unią, ale świadczących usługi 
użytkownikom przebywającym 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 oraz czy 
usługi te są w szczególności skierowane 
do użytkowników w Unii. 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. 
Natomiast dostawców usług, które 
polegają na zapewnieniu zwykłego 
udogodnienia technicznego, takich jak 
„usługi w chmurze” polegające na 
dostarczaniu na żądanie fizycznych lub 
wirtualnych zasobów zapewniających 
zdolności infrastruktury obliczeniowej i w 
zakresie przechowywania danych, do 
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których dostawca usług nie ma praw 
umownych w odniesieniu do 
przechowywanych treści ani sposobu ich 
przetwarzania lub publicznego 
udostępniania przez klientów lub 
użytkowników końcowych tych klientów 
oraz w przypadku których dostawca usług 
nie ma technicznych możliwości usuwania 
konkretnych treści przechowywanych 
przez jego klientów lub ich użytkowników 
końcowych lub usług polegających na 
sprzedaży towarów przez internet, 
dostarczaniu towarów jako takich lub 
świadczeniu usług poza internetem bądź 
prywatnych stron internetowych, w tym 
blogów, nie należy uważać za dostawców 
usług hostingowych objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Dostawców 
usług zwykłych przekazów i innych usług 
łączności elektronicznej w rozumieniu 
dyrektywy xxx/2019 Parlamentu 
Europejskiego i Rady [Europejskiego 
kodeksu łączności elektronicznej] lub 
dostawców usług „cachingu” bądź innych 
dostawców usług w innych warstwach 
infrastruktury internetowej, takich jak 
rejestry i podmioty rejestrujące, usług 
DNS (system nazw domen) lub usług 
pokrewnych, takich jak usługi płatnicze 
lub usługi ochrony przed atakami DDoS 
(rozproszony atak typu „odmowa usługi”) 
również nie należy uważać za dostawców 
usług hostingowych. To samo dotyczy 
usług łączności interpersonalnej 
umożliwiających bezpośrednią i 
interaktywną wymianę informacji między 
określoną liczbą osób, w ramach której to 
wymiany osoby inicjujące połączenie lub 
uczestniczące w nim decydują o jego 
odbiorcy lub odbiorcach.

Or. en

Poprawka 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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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 
korzystanie ze swoich usług osobom 
prawnym lub fizycznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Sama 
tylko dostępność strony internetowej 

(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 i materiały społeczeństwu, 
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 społeczeństwu, i strony 
internetowe, na których użytkownicy mogą 
zamieszczać komentarze lub recenzje. 
Usługi infrastruktury w chmurze 
polegające na dostarczaniu na żądanie 
fizycznych lub wirtualnych zasobów 
zapewniających zdolności infrastruktury 
obliczeniowej i w zakresie 
przechowywania danych, do których 
dostawca usług nie ma praw umownych w 
odniesieniu do przechowywanych treści 
ani sposobu ich przetwarzania lub 
publicznego udostępniania przez klientów 
lub użytkowników końcowych tych 
klientów oraz w których przypadku 
dostawca usług nie ma technicznych 
możliwości usuwania konkretnych treści 
przechowywanych przez jego klientów lub 
ich użytkowników końcowych, nie 
powinny być uważane za objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia. 
Rozporządzenie to powinno mieć również 
zastosowanie do dostawców usług 
hostingowych mających miejsce 
prowadzenia działalności poza Unią, ale 
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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.

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 104
Michał Boni

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 

(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 społeczeństwu, niezależnie od 
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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 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

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 społeczeństwu. Do celów 
niniejszego rozporządzenia dostawców 
usług infrastruktury w chmurze oraz 
usług w warstwach infrastruktury 
internetowej innych niż warstwa aplikacji, 
a także dostawców usług hostingu 
internetowego zapewniających 
infrastrukturę techniczną operatorom 
stron internetowych nie należy uważać za 
„dostawców usług hostingowych”. 
Rozporządzenie to powinno mieć 
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.
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Or. en

Poprawka 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje społeczeństwu. Przykładowo do 
tego rodzaju dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego można 
zaliczyć: platformy mediów 
społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów w 
zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje społeczeństwu. Dyrektywa ta 
powinna 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 
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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.

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 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 106
Josef Weidenholzer

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 nielegalne 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 
społeczeństwu. Przykładowo do tego 
rodzaju dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego można zaliczyć: platformy 
mediów społecznościowych, transmisję 
strumieniową wideo, usługi wymiany 
materiałów wideo, audio i obrazów w 
zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje społeczeństwu. Rozporządzenie 
to powinno mieć również zastosowanie do 
dostawców usług hostingowych mających 
miejsce prowadzenia działalności poza 
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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.

Unią, ale świadczących usługi na 
terytorium Unii, ponieważ znaczna część 
dostawców usług hostingowych 
narażonych na nielegalne 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 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
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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 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

powinno mieć zastosowanie do usług 
społeczeństwa informacyjnego, w ramach 
których przechowuje się informacje 
dostarczone przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje społeczeństwu. 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 społeczeństwu. 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.
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Or. en

Poprawka 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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 ogółowi społeczeństwa, 
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 ogółowi społeczeństwa. 
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. 
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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.

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 109
Anna Maria Corazza Bildt

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 udostępnia przechowywane 
informacje i materiały społeczeństwu. 
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, z 
wyłączeniem dostawców usług 
infrastruktury informatycznej w chmurze, 
w zakresie, w jakim udostępniają one 
informacje społeczeństwu, 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. 
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 110
Ana Gomes

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 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
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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 
elektronicznej oraz innych danych 
kontaktowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich nie powinna być 
jednak warunkiem wystarczającym do 
objęcia zakresem zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

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 społeczeństwu, 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.
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Or. en

Poprawka 111
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(10) Aby objąć te internetowe usługi 
hostingowe, w ramach których 
rozpowszechniane są treści o charakterze 
terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego, 
których główna działalność gospodarcza 
polega na przechowywaniu informacji 
dostarczonych przez usługobiorcę na jego 
wniosek i udostępnia przechowywane 
informacje bezpośrednio społeczeństwu. 
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 bezpośrednio osobom trzecim o 
charakterze publicznym, 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 przechowujących 
nielegalne treści 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 
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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.

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

Uzasadnienie

Zob. także uwagi dotyczące konieczności usunięcia odniesienia do „osób trzecich” 
przedstawione przez Agencję Praw Podstawowych.

Poprawka 112
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla określenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia powinien mieć znaczenie 
ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek 
z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli 
dostawca usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły 
związek ustala się, jeżeli znaczna liczba 
użytkowników ulokowana jest w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
lub jeżeli działalność jest ukierunkowania 
na co najmniej jedno państwo 
członkowskie. To, czy działalność jest 
kierowana do jednego lub większej liczby 
państw członkowskich, można ustalić na 
podstawie wszelkich istotnych 
okoliczności, w tym takich czynników, jak 

(11) Dla określenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia powinien mieć znaczenie 
ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek 
z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli 
dostawca usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły 
związek ustala się, jeżeli znaczna liczba 
użytkowników ulokowana jest w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
lub jeżeli działalność jest ukierunkowania 
na co najmniej jedno państwo 
członkowskie. To, czy działalność jest 
kierowana do jednego lub większej liczby 
państw członkowskich, można ustalić na 
podstawie wszelkich istotnych 
okoliczności, w tym takich czynników, jak 
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stosowanie języka lub posługiwanie się 
walutą danego państwa członkowskiego 
lub możliwość składania zamówień na 
towary lub usługi. Kierowanie działalności 
do któregoś z państw członkowskich może 
również wynikać z dostępności aplikacji w 
danym krajowym sklepie z aplikacjami, z 
obecności reklam na rynku lokalnym lub z 
posługiwania się w reklamach językiem 
stosowanym w tym państwie 
członkowskim, lub z zarządzania relacjami 
z klientem polegającego np. na obsłudze 
klientów w języku powszechnie używanym 
w tym państwie członkowskim. W 
przypadku gdy usługodawca kieruje swoją 
działalność do jednego lub kilku państw 
członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 
1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady10, należy 
również założyć ścisły związek. Z drugiej 
strony, świadczenie usługi w związku ze 
zwykłym przestrzeganiem zakazu 
dyskryminacji ustanowionego w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/30211 nie może być 
samo w sobie uważane za kierowanie lub 
ukierunkowywanie działalności na dane 
terytorium w Unii.

stosowanie języka lub posługiwanie się 
walutą danego państwa członkowskiego. 
Kierowanie działalności do któregoś z 
państw członkowskich może również 
wynikać z dostępności aplikacji w danym 
krajowym sklepie z aplikacjami, z 
obecności reklam na rynku lokalnym lub z 
posługiwania się w reklamach językiem 
stosowanym w tym państwie 
członkowskim, lub z zarządzania relacjami 
z klientem polegającego np. na obsłudze 
klientów w języku powszechnie używanym 
w tym państwie członkowskim. W 
przypadku gdy usługodawca kieruje swoją 
działalność do jednego lub kilku państw 
członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 
1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady10, należy 
również założyć ścisły związek. Z drugiej 
strony, świadczenie usługi w związku ze 
zwykłym przestrzeganiem zakazu 
dyskryminacji ustanowionego w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/30211 nie może być 
samo w sobie uważane za kierowanie lub 
ukierunkowywanie działalności na dane 
terytorium w Unii.

_________________ _________________
10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
L 351 z 20.12.2012, s. 1).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
L 351 z 20.12.2012, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z 
dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz w 
sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i 

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z 
dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz w 
sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i 
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dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 
2.3.2018, s. 1).

dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 
2.3.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 113
Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla określenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia powinien mieć znaczenie 
ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek 
z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli 
dostawca usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły 
związek ustala się, jeżeli znaczna liczba 
użytkowników ulokowana jest w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
lub jeżeli działalność jest ukierunkowania 
na co najmniej jedno państwo 
członkowskie. To, czy działalność jest 
kierowana do jednego lub większej liczby 
państw członkowskich, można ustalić na 
podstawie wszelkich istotnych 
okoliczności, w tym takich czynników, jak 
stosowanie języka lub posługiwanie się 
walutą danego państwa członkowskiego 
lub możliwość składania zamówień na 
towary lub usługi. Kierowanie działalności 
do któregoś z państw członkowskich może 
również wynikać z dostępności aplikacji w 
danym krajowym sklepie z aplikacjami, z 
obecności reklam na rynku lokalnym lub z 
posługiwania się w reklamach językiem 
stosowanym w tym państwie 
członkowskim, lub z zarządzania relacjami 
z klientem polegającego np. na obsłudze 
klientów w języku powszechnie używanym 
w tym państwie członkowskim. W 
przypadku gdy usługodawca kieruje swoją 
działalność do jednego lub kilku państw 
członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 
1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady10, należy 

(11) Dla określenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia powinien mieć znaczenie 
ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek 
z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli 
dostawca usług ma miejsce prowadzenia 
działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły 
związek ustala się, jeżeli duża liczba 
użytkowników ulokowana jest w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
lub jeżeli działalność jest ukierunkowania 
na co najmniej jedno państwo 
członkowskie. To, czy działalność jest 
kierowana do jednego lub większej liczby 
państw członkowskich, można ustalić na 
podstawie wszelkich istotnych 
okoliczności, w tym takich czynników, jak 
stosowanie języka lub posługiwanie się 
walutą danego państwa członkowskiego 
lub możliwość składania zamówień na 
towary lub usługi. Kierowanie działalności 
do któregoś z państw członkowskich może 
również wynikać z dostępności aplikacji w 
danym krajowym sklepie z aplikacjami, z 
obecności reklam na rynku lokalnym lub z 
posługiwania się w reklamach językiem 
stosowanym w tym państwie 
członkowskim, lub z zarządzania relacjami 
z klientem polegającego np. na obsłudze 
klientów w języku powszechnie używanym 
w tym państwie członkowskim. W 
przypadku gdy usługodawca kieruje swoją 
działalność do jednego lub kilku państw 
członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 
1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady10, należy 
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również założyć ścisły związek. Z drugiej 
strony, świadczenie usługi w związku ze 
zwykłym przestrzeganiem zakazu 
dyskryminacji ustanowionego w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/30211 nie może być 
samo w sobie uważane za kierowanie lub 
ukierunkowywanie działalności na dane 
terytorium w Unii.

również założyć ścisły związek. Z drugiej 
strony, świadczenie usługi w związku ze 
zwykłym przestrzeganiem zakazu 
dyskryminacji ustanowionego w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/30211 nie może być 
samo w sobie uważane za kierowanie lub 
ukierunkowywanie działalności na dane 
terytorium w Unii.

_________________ _________________
10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
L 351 z 20.12.2012, s. 1).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
L 351 z 20.12.2012, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z 
dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz w 
sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i 
dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 
2.3.2018, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z 
dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz w 
sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i 
dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 
2.3.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 114
Eva Joly

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 

(12) Nie naruszając przepisów art. 15 
dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług 
hostingowych, których dotyczyła znaczna 
liczba niepodważanych nakazów 
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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, 
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.

usunięcia, powinni dopełniać określonych 
obowiązków w zakresie staranności, aby 
przeciwdziałać 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, 
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. en

Poprawka 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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, 
proporcjonalności i niedyskryminowania w 
działaniach wobec przechowywanych 

(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, 
proporcjonalności i niedyskryminowania w 
działaniach wobec przechowywanych 
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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.

przez nich treści, w szczególności przy 
wdrażaniu własnych warunków w celu 
uniknięcia usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym. 
Usuwanie treści lub uniemożliwianie 
dostępu do nich musi odbywać się z 
bezwzględnym poszanowaniem wolności 
wypowiedzi i informacji, a pierwszy 
przypadek takiego usunięcia lub 
uniemożliwienia dostępu musi zawsze 
wiązać się z weryfikacją przez człowieka.

Or. en

Poprawka 116
Josef Weidenholzer

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, 
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.

(12) Dostawcy usług hostingowych 
powinni dopełniać określonych 
obowiązków w zakresie staranności, aby 
przeciwdziałać wykorzystaniu ich usług do 
celów rozpowszechniania nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym przez 
dostawców treści. 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, 
proporcjonalności i niedyskryminowania w 
działaniach wobec przechowywanych 
przez nich treści, w szczególności przy 
wdrażaniu własnych warunków w celu 
uniknięcia usuwania treści, które nie są 
nielegalnymi treściami o charakterze 
terrorystycznym. Usuwanie musi odbywać 
się z poszanowaniem wolności 
wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i 
udzielania informacji.
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Or. en

Poprawka 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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, 
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.

(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 zachowanie przez dostawców 
usług hostingowych należytej staranności, 
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.

Or. en

Poprawka 118
Josef Weidenholzer

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 

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
hostingowych nakazów usunięcia 
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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.

nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym po przeprowadzeniu 
oceny przez właściwe organy powinny 
zostać zharmonizowane. Biorąc pod uwagę 
prędkość, z jaką nielegalne treści o 
charakterze terrorystycznym są 
rozpowszechniane w internecie, przepis ten 
nakłada na dostawców usług hostingowych 
obowiązek zapewnienia usunięcia 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym zidentyfikowanych w 
nakazie usunięcia bez zbędnej zwłoki po 
otrzymaniu nakazu usunięcia.

Or. en

Poprawka 119
Jeroen Lenaers

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. 
Biorąc pod uwagę różne praktyki 
stosowane w Unii, państwa członkowskie 
powinny zachować swobodę wyboru 
właściwych organów, która umożliwi im 
wyznaczenie w tym celu organów 
administracyjnych, organów ścigania lub 
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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.

organów sądowych. Biorąc pod uwagę 
prędkość, z jaką treści o charakterze 
terrorystycznym są rozpowszechniane w 
internecie, skuteczność usuwania treści o 
charakterze terrorystycznym zależy od 
szybkości takich działań. Dlatego też 
przepis ten nakłada na dostawców usług 
hostingowych obowiązek zapewnienia, po 
otrzymaniu zgodnego z prawem nakazu, 
usunięcia wskazanych treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich bezzwłocznie, a w każdym 
razie 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 120
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 prawnej przez 
właściwe organy powinny zostać 
zharmonizowane. Państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć w tym celu właściwe 
organy spośród swoich niezależnych 
organów administracyjnych i sądowych. 
Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką 
nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym są rozpowszechniane w 
internecie, przepis ten nakłada na 
dostawców usług hostingowych obowiązek 
zapewnienia usunięcia nielegalnych treści 
o charakterze terrorystycznym 
zidentyfikowanych w nakazie usunięcia 
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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.

lub uniemożliwienia dostępu do nich bez 
zbędnej zwłoki. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii w 
oparciu o definicję nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym, z 
zapewnieniem skutecznych mechanizmów 
odwoławczych i zasadniczo traktując jako 
podstawę swojej decyzji wszelkie inne 
właściwe przepisy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 121
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 

(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 i 
wdrażane jednolicie na szczeblu 
europejskim. 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 
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dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

dostawców usług hostingowych należy 
decyzja, czy usunąć dane treści, czy też 
uniemożliwić dostęp do tych treści 
użytkownikom w Unii oraz informować 
władze o takich przypadkach.

Or. ro

Poprawka 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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, o ile są to 
niezależne i bezstronne organy publiczne. 
Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o 
charakterze terrorystycznym są 
rozpowszechniane w internecie, przepis ten 
nakłada na dostawców usług hostingowych 
obowiązek zapewnienia uniemożliwienia 
dostępu do treści o charakterze 
terrorystycznym zidentyfikowanych w 
nakazie usunięcia bez zbędnej zwłoki.

Or. en

Poprawka 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 jednej godziny od otrzymania nakazu 
usunięcia. Przestrzeganie tego terminu 
jednej godziny ma zasadnicze znaczenie 
dla uniknięcia szerokiego 
rozpowszechnienia takich treści. To do 
dostawców usług hostingowych należy 
decyzja, czy usunąć dane treści, czy też 
uniemożliwić dostęp do tych treści 
użytkownikom w Unii.

Or. en

Poprawka 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
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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.

hostingowych nakazów usunięcia treści o 
charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich po 
przeprowadzeniu oceny przez właściwe 
organy powinny zostać zharmonizowane. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
swobodę wyboru właściwego organu. 
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 125
Eva Joly

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) Właściwe organy sądowe państw 
członkowskich powinny dokonać oceny, 
czy treści mają charakter terrorystyczny i 
czy wydać dostawcom usług hostingowych 
nakazy usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich. Państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć w tym celu organy 
sądowe. 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 
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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.

terrorystycznym zidentyfikowanych w 
nakazie usunięcia lub uniemożliwienia 
dostępu do nich bezzwłocznie 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

Poprawka 126
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 wyznaczyć 
w tym celu jeden właściwy organ. 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.
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dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

Or. en

Poprawka 127
Ana Gomes

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 powinny zostać zharmonizowane. 
Państwa członkowskie powinny zachować 
swobodę wyboru właściwych organów, 
która umożliwi im wyznaczenie w tym 
celu organów sądowych, które będą mogły 
korzystać ze wsparcia organów 
administracyjnych oraz organów ścigania. 
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 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 wyznaczyć 
w tym celu właściwy organ sądowy. 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 
bezzwłocznie, zależnie od zdolności 
danego dostawcy usług. To do dostawców 
usług hostingowych należy decyzja, czy 
usunąć dane treści, czy też uniemożliwić 
dostęp do tych treści użytkownikom w 
Unii.

Or. en

Poprawka 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W przypadku gdy dostawca usług 
hostingowych nie był w stanie usunąć 
odnośnych treści lub uniemożliwić 
dostępu do nich przed upływem jednej 
godziny, dostawca taki podejmuje wszelkie 
niezbędne środki w celu wykonania 
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nakazu usunięcia bez zbędnej zwłoki. 
Dostawca usług hostingowych powinien 
poinformować organ wydający nakaz o 
przyczynach uniemożliwiających 
wykonanie nakazu. W przypadku 
opóźnień należy uwzględnić charakter i 
wielkość dostawców usług hostingowych, 
w szczególności mikroprzedsiębiorstw lub 
małych przedsiębiorstw w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE1a.
_________________
1a Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Poprawka 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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) 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, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Właściwe organy powinny zatem 
korzystać z kwalifikowanych usług 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.
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_________________ _________________
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 131
Eva Joly

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) 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 tożsamości nadawcy, dokładności daty 
i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. 
za pośrednictwem opatrzonych podpisem 
elektronicznym wiadomości poczty 
elektronicznej 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 z 
kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

_________________ _________________
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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 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) Właściwy organ powinien 
przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio 
adresatowi w tym samym państwie 
członkowskim 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.

_________________ _________________
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 

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 
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oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Poprawka 133
Josef Weidenholzer

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.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________
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
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Poprawka 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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.

skreśla się

_________________
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. en
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Poprawka 135
Josef Weidenholzer

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 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.

skreśla się

_________________
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).
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Poprawka 136
Eva Joly

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 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.

(15) Zasady dotyczące dokonywania 
zgłoszeń przez Europol zgodnie z art. 4 
ust. 1 lit. m) rozporządzenia (UE) 
2016/79413 pozostają niezmienione.

_________________ _________________
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).
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Poprawka 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 
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.

(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 
rozważenia przez dostawcę zgodności z 
jego własnymi warunkami powinien 
pozostać dostępny i być nadal rozwijany 
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.

_________________ _________________
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, 

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, 
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2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 
2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 
24.5.2016, s. 53).

2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 
2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 
24.5.2016, s. 53).

Or. en

Poprawka 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
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.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 139
Josef Weidenholzer

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 
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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 140
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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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 
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.

(16) W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych mogą 
wprowadzać dobrowolne dodatkowe 
środki w celu ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te powinny być 
skuteczne i proporcjonalne oraz 
uwzględniać zagrożenie i poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na prawa podstawowe 
użytkowników oraz podstawowe znaczenie 
wolności wypowiedzi i informacji w 
otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie. 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 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

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

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 dokonać 
dobrowolnej oceny, 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, z pomocą państw członkowskich, 
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, a zatem taki dostawca 
nie powinien być objęty art. 6.

Or. en

Poprawka 142
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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.

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. Środki proaktywne 
powinny umożliwiać użytkownikom 
oznaczanie treści o charakterze 
terrorystycznym w internecie oraz 
zachęcać dostawców usług do 
mobilizowania odpowiednich zdolności do 
otrzymywania oznaczonych treści, 
dokonywania ich przeglądu, 
przetwarzania ich i reagowania na nie.

Or. en

Poprawka 143
Eva Joly

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 

(16) Zdecydowana większość 
dostawców usług hostingowych nigdy nie 
jest narażona na nielegalne treści o 
charakterze terrorystycznym. Ze względu 
na złożoność procesu skutecznego 
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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 
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.

identyfikowania i usuwania treści o 
charakterze terrorystycznym na dużą skalę 
oraz potencjalnego wpływu na prawa 
podstawowe, obowiązki w zakresie 
staranności, które wykraczają poza zwykłe 
usunięcie nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
po wydaniu przez właściwe organy nakazu 
usunięcia mogłyby być wykonywane przez 
tych dostawców usług hostingowych, 
których dotyczyła znaczna liczba 
niepodważanych nakazów usunięcia. Tacy 
dostawcy usług hostingowych powinni 
ocenić, czy należy wprowadzić dodatkowe 
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 tacy 
dostawcy usług hostingowych powinni 
jedynie wdrożyć odpowiednie, skuteczne, 
niezbędne i proporcjonalne dodatkowe 
środki. Wymóg ten nie powinien oznaczać 
obowiązku ogólnego monitorowania. W 
kontekście tej oceny brak nakazów 
usunięcia i zgłoszeń Europolu 
skierowanych do dostawcy usług 
hostingowych wskazuje na niski poziom 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

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

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, na 
podstawie współpracy i wymiany 
najlepszych praktyk, 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 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(16) Ze względu na skalę i tempo 
niezbędne do skutecznego identyfikowania 
i usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym, do zwalczania treści o 
charakterze terrorystycznym w internecie 
mogą służyć proporcjonalne proaktywne 
środki. W celu zmniejszenia dostępności 
treści o charakterze terrorystycznym w 
ramach świadczonych przez siebie usług 
dostawcy usług hostingowych powinni 
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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.

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 skierowanych do 
dostawcy usług hostingowych wskazuje na 
niski poziom narażenia na treści o 
charakterze terrorystycznym. W niniejszym 
rozporządzeniu na dostawców usług 
hostingowych nie nakłada się obowiązku 
wdrażania proaktywnych środków.

Or. en

Poprawka 146
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(17) Przy wprowadzaniu dodatkowych 
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 
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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.

decyzji prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są nielegalnymi 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. Prywatne bazy danych 
zawierające cyfrowe identyfikatory 
(hashe) treści audio i wideo o charakterze 
terrorystycznym, zdefiniowane w 
wytycznych wspólnotowych lub w 
warunkach świadczenia usług takich 
przedsiębiorstw, powinny być dostępne dla 
niezależnych osób trzecich, co pozwoli 
uniknąć ewentualnych niezamierzonych i 
mylnych decyzji prowadzących do 
usunięcia treści, które nie są nielegalnymi 
treściami o charakterze terrorystycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Proaktywne zautomatyzowane środki wymagają bazy danych domniemanych treści o 
charakterze terrorystycznym. Obecnie najważniejsza baza takich treści jest własnością firmy 
Facebook i korzystają z niej wszystkie duże przedsiębiorstwa technologiczne. Treści oznacza 
się jako mające charakter terrorystyczny na podstawie warunków świadczenia usług danego 
przedsiębiorstwa, nie zaś na podstawie normy prawnej. Żaden niezależny podmiot zewnętrzny 
nie jest dziś w stanie skontrolować zawartości tej bazy danych, co stwarza istotne problemy 
dla oceny jakości jej zawartości.

Poprawka 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1177907PL.docx 111/144 PE636.146v02-00

PL

(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) W przypadku gdy dostawcy usług 
hostingowych zdecydują się na 
wprowadzenie proaktywnych środków, 
powinni oni zapewnić zagwarantowanie 
prawa użytkowników do wolności 
wypowiedzi i informacji – w tym prawa do 
swobodnego otrzymywania i 
przekazywania informacji. W związku z 
tym powinni przeprowadzić i opublikować 
ocenę ryzyka dotyczącą poziomu 
narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym, uwzględniającą również 
liczbę otrzymanych nakazów usunięcia i 
zgłoszeń, a także sporządzić plan działań 
naprawczych w celu przeciwdziałania 
treściom o charakterze terrorystycznym, 
proporcjonalny do poziomu stwierdzonego 
ryzyka. 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 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 podjęte 
przez samego dostawcę usług 
hostingowych powinny być oceniane pod 
kątem wiarygodności wykorzystanej 
technologii i wpływu na prawa 
podstawowe.

Or. en

Poprawka 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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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 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 nadzór i 
weryfikacje przez człowieka co najmniej w 
związku z pierwszym przypadkiem 
usunięcia treści, 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 
lub usuwania 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. Użycie 
zautomatyzowanych środków do usuwania 
treści o charakterze terrorystycznym 
powinno ograniczać się wyłącznie do 
powielania treści, które zostały już co 
najmniej raz zweryfikowane i usunięte 
przez człowieka.

Or. en

Poprawka 149
Eva Joly
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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 dodatkowych 
środków dostawcy usług hostingowych 
powinni zapewnić zachowanie prawa 
użytkowników do wolności wypowiedzi i 
informacji – w tym prawa do swobodnego 
otrzymywania i przekazywania informacji, 
a także 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. 
Ostateczna decyzja o usunięciu treści lub 
o uniemożliwieniu dostępu do nich 
powinna zawsze być podejmowana przez 
osobę fizyczną. Wszelkie decyzje o 
zastosowaniu zautomatyzowanych 
środków powinny być oceniane pod kątem 
wiarygodności wykorzystanej technologii i 
wpływu na prawa podstawowe. W każdym 
przypadku dostawcy usług hostingowych 
powinni przeprowadzać kontrolę praw 
podstawowych w odniesieniu do wszelkich 
stosowanych przez nich 
zautomatyzowanych środków wykrywania 
treści o charakterze terrorystycznym.

Or. en
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Poprawka 150
Josef Weidenholzer

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) Wywiązując się z obowiązków w 
zakresie staranności, dostawcy usług 
hostingowych powinni zapewnić 
zachowanie prawa użytkowników do 
wolności wypowiedzi oraz wolności 
otrzymywania i przekazywania informacji. 
Oprócz wszelkich wymogów określonych 
w prawie, w tym również w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych i 
ochrony prywatności, dostawcy usług 
hostingowych powinni działać z należytą 
starannością i wdrażać gwarancje, w tym w 
szczególności nadzór i weryfikacje przez 
człowieka, a także okresowy przegląd 
działań podejmowanych dla uniknięcia 
jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych 
praktyk prowadzących do usunięcia treści, 
które nie są nielegalnymi treściami o 
charakterze terrorystycznym. Dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić 
również, aby ich działania podejmowane 
w celu wywiązania się z obowiązku 
należytej staranności nie miały 
nieproporcjonalnych, dyskryminujących, 
nieukierunkowanych, trudnych do 
określenia lub nieuzasadnionych efektów.

Or. en

Poprawka 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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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 dobrowolnych 
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.

Or. en

Poprawka 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o 

skreśla się
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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 
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 153
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Josef Weidenholzer

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) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na nielegalne 
treści o charakterze terrorystycznym 
wprowadzali odpowiednie środki, by 
zapobiegać takiemu wykorzystywaniu 
świadczonych przez nich usług przez 
dostawców treści, 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.
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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 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(18) 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. W 
szczególności dostawca usług 
hostingowych przekazuje właściwym 
organom wszystkie niezbędne informacje 
o zautomatyzowanych narzędziach 
użytych w celu umożliwienia gruntownego 
publicznego nadzoru nad skutecznością 
narzędzi oraz zapewnienia, aby ich użycie 
nie prowadziło do dyskryminujących, 
nieukierunkowanych, trudnych do 
określenia lub nieuzasadnionych 
wyników.
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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).

Or. en

Poprawka 155
Eva Joly

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 

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o 
charakterze terrorystycznym wprowadzali 
odpowiednie środki, by przeciwdziałać 
takiemu wykorzystywaniu świadczonych 
przez nich usług, właściwe organy mogą 
zalecić dostawcom usług hostingowych, 
którzy otrzymali znaczną liczbę nakazów 
usunięcia, które stały się prawomocne, 
dodatkowe środki, które powinni podjąć. 
Mogłyby one obejmować środki, w 
ramach których wykorzystuje się 
wiarygodne narzędzia techniczne do 
wykrywania oraz identyfikacji nowych 
treści o charakterze terrorystycznym, lecz 
które powinny pozostawiać osobie 
fizycznej ostateczną decyzję w sprawie 
usunięcia lub uniemożliwienia dostępu. 
Oceniając skuteczność i proporcjonalność 
środków, właściwe organy powinny 
uwzględnić odpowiednie parametry, w tym 
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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 
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).

liczbę nakazów usunięcia 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 156
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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 
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).

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 
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). 
Długoterminowe środki proaktywne mogą 
obejmować włączenie umiejętności 
korzystania z mediów oraz informacji i 
internetu do krajowych systemów 
kształcenia, w celu wyposażenia młodych 
obywateli w narzędzia uczenia się 
odpowiedzialnego korzystania z internetu, 
w dążeniu do uniknięcia ewentualnego 
ryzyka radykalizacji.

Or. en
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Poprawka 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 
skierowanych do dostawcy, jego zdolność 

(18) W celu zapewnienia, aby dostawcy 
usług hostingowych narażeni ze względu 
na charakter świadczonych usług na treści 
o charakterze terrorystycznym 
wprowadzali odpowiednie środki, by 
zapobiegać takiemu wykorzystywaniu 
świadczonych przez nich usług, właściwe 
organy powinny zwrócić się do takich 
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 pojawieniu się 
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. 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).



AM\1177907PL.docx 123/144 PE636.146v02-00

PL

ekonomiczną oraz wpływ jego usług na 
rozpowszechnianie treści o charakterze 
terrorystycznym (na przykład biorąc pod 
uwagę liczbę użytkowników w Unii).

Or. en

Poprawka 158
Ana Gomes

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 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), a 
także poziom narażenia dostawcy usług 
hostingowych na treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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 
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).

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 systematycznego 
nadzoru i weryfikacji przez człowieka w 
związku z pierwszym przypadkiem 
usunięcia treści. 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).

Or. en

Poprawka 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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 
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).

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 
skierowanych do dostawcy, jego wielkość i 
zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego 
usług na rozpowszechnianie treści o 
charakterze terrorystycznym (na przykład 
biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w 
Unii).

Or. en

Poprawka 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the ‘e-commerce directive’): Art. 14 stipulates 
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that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Poprawka 162
Josef Weidenholzer

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 
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 

skreśla się
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tym w szczególności wolnością wypowiedzi 
i informacji oraz wolnością prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 
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 

(19) Środki podejmowane przez 
dostawcę usług hostingowych nie powinny 
co do zasady prowadzić do wprowadzenia 
ogólnego monitorowania, określonego w 
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 
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.
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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 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(19) Właściwy organ powinien nawiązać 
z dostawcą usług hostingowych dialog na 
temat proaktywnych środków przyjętych 
przez dostawcę. Taki dialog nie powinien 
prowadzić do nałożenia ogólnego 
obowiązku monitorowania, określonego w 
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 
Właściwy organ i dostawca usług 
hostingowych powinni zachować 
równowagę między celami dotyczącymi 
interesu publicznego a odnośnymi prawami 
podstawowymi, w tym w szczególności 
prawem do wolności wypowiedzi i 
informacji, prawem do prywatności oraz 
wolnością prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także przedstawić 
odpowiednie uzasadnienie.
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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 165
Eva Joly

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 
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 

(19) Po wydaniu zalecenia właściwy 
organ powinien nawiązać z dostawcą usług 
hostingowych dialog na temat koniecznych 
dodatkowych środków, które należy 
wdrożyć. Takie środki nie powinny 
prowadzić do nałożenia ogólnego 
obowiązku monitorowania zamieszczonych 
treści, określonego w art. 15 ust. 1 
dyrektywy 2000/31/WE. Przed wydaniem 
takich zaleceń właściwy organ powinien 
zachować równowagę między celami 
dotyczącymi interesu publicznego a 
odnośnymi prawami podstawowymi, w 
tym w szczególności wolnością 
wypowiedzi i informacji, wolnością 
mediów, prawem do prywatności i 
ochrony danych osobowych oraz 
wolnością prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także przedstawić 
odpowiednie uzasadnienie.
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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 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 
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, 

(19) Po wystąpieniu z wnioskiem 
właściwy organ powinien nawiązać z 
dostawcą usług hostingowych 
konstruktywny dialog na temat 
koniecznych proaktywnych środków, które 
należy wdrożyć. W razie konieczności 
właściwy organ powinien narzucić 
przyjęcie odpowiednich, skutecznych i 
proporcjonalnych proaktywnych środków, 
jeżeli występuje oczywisty brak 
współpracy ze strony 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. 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 i 
zdolnością ekonomiczną dostawcy usług 



AM\1177907PL.docx 133/144 PE636.146v02-00

PL

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.

hostingowych, a także przedstawić 
odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 167
Andrejs Mamikins

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 
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 

(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 realizacji można rozsądnie 
oczekiwać od dostawcy usług 
hostingowych, biorąc pod uwagę między 
innymi dostępne zasoby ludzkie 
dostawców usług hostingowych. 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. 
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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.

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 168
Ana Gomes

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 

(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 prowadzić do nałożenia ogólnego 
obowiązku monitorowania, określonego w 
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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.

art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE oraz 
musi gwarantować brak sprzeczności z 
obowiązującym prawem Unii, w 
szczególności z dyrektywą w sprawie 
handlu elektronicznego i jej art. 15 ust. 1. 
Biorąc pod uwagę szczególnie poważne 
zagrożenia związane z 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym, decyzje przyjęte przez 
właściwe organy sądowe 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 sądowy 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 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

proaktywnych środków, jeżeli uzna, że 
dotychczas przyjęte środki są 
niewystarczające, by wyeliminować 
zagrożenie z uwzględnieniem zdolności 
ekonomicznej i technicznej platformy. 
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 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 

skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 

(20) Zobowiązanie dostawców usług 
hostingowych do zachowania usuniętych 
treści i związanych z nimi danych powinno 
mieć zastosowanie wyłącznie do celów 
postępowania w ramach 
administracyjnych i sądowych środków 
kontroli i ochrony prawnej oraz 
ograniczone w czasie do okresu, który jest 
ściśle konieczny, lecz zasadniczo nie 
przekracza sześciu miesięcy. W przypadku 
gdy istnieje uzasadniona potrzeba 
rozszerzenia wymogu zachowania na 
powiązane dane, mogą być one zachowane 
tylko w takim zakresie, w jakim 
jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby 
utracone w wyniku usunięcia 
przedmiotowych treści. Powiązane dane 
powinny być ograniczone do „danych 
abonenta”, tj. danych odnoszących się do 
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IP przydzielonym dostawcy treści przez 
dostawcę usług dostępu do internetu.

tożsamości dostawcy treści oraz „danych 
dotyczących dostępu”, tj. danych 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. en

Poprawka 172
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
mieć zastosowanie wyłącznie do celów 
postępowania w ramach 
administracyjnych i sądowych środków 
kontroli i ochrony prawnej oraz 
ograniczone w czasie do okresu, który jest 
ściśle konieczny, lecz zasadniczo nie 
przekracza sześciu miesięcy. W przypadku 
gdy istnieje uzasadniona potrzeba 
rozszerzenia wymogu zachowania na 
powiązane dane, mogą być one zachowane 
tylko w takim zakresie, w jakim 
jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby 
utracone w wyniku usunięcia 
przedmiotowych treści. Powiązane dane 
powinny być ograniczone do „danych 
abonenta”, tj. danych odnoszących się do 
tożsamości dostawcy treści oraz „danych 
dotyczących dostępu”, tj. danych 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. en
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Poprawka 173
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
proaktywnych środków, i nie informują o 
tym właściwego organu, ponieważ 
oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 
13 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, 
organy ścigania mogą nie być świadome 
istnienia danych treści. Dlatego 
zachowanie treści do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich 
ścigania jest również uzasadnione. Do 
tych celów wymagane zachowanie danych 
ogranicza się do danych, które mogą mieć 
związek z przestępstwami 
terrorystycznymi, a w związku z tym mogą 
przyczynić się do ścigania przestępstw 
terrorystycznych lub do zapobiegania 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego.

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte, jak również w celu 
przywrócenia tych treści w formie sprzed 
ich usunięcia, w zależności od wyniku 
procedury odwoławczej.

Or. en
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Poprawka 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
proaktywnych środków, i nie informują o 
tym właściwego organu, ponieważ 
oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 
13 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, 
organy ścigania mogą nie być świadome 
istnienia danych treści. Dlatego 
zachowanie treści do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich 
ścigania jest również uzasadnione. Do 
tych celów wymagane zachowanie danych 
ogranicza się do danych, które mogą mieć 
związek z przestępstwami 
terrorystycznymi, a w związku z tym mogą 
przyczynić się do ścigania przestępstw 
terrorystycznych lub do zapobiegania 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego.

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej.

Or. en
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Poprawka 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
proaktywnych środków, i nie informują o 
tym właściwego organu, ponieważ 
oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 13 
ust. 4 niniejszego rozporządzenia, organy 
ścigania mogą nie być świadome istnienia 
danych treści. Dlatego zachowanie treści 
do celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest 
również uzasadnione. Do tych celów 
wymagane zachowanie danych ogranicza 
się do danych, które mogą mieć związek z 
przestępstwami terrorystycznymi, a w 
związku z tym mogą przyczynić się do 
ścigania przestępstw terrorystycznych lub 
do zapobiegania poważnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa publicznego.

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów niezależnego administracyjnego lub 
sądowego postępowania odwoławczego 
jest konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
proaktywnych środków, i nie informują o 
tym niezależnego organu 
administracyjnego lub sądowego, 
ponieważ oceniają, że nie wchodzi to w 
zakres art. 13 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, organy ścigania mogą nie 
być świadome istnienia danych treści. 
Dlatego zachowanie treści do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest 
również uzasadnione. Do tych celów 
wymagane zachowanie danych ogranicza 
się do danych, które mogą mieć związek z 
przestępstwami terrorystycznymi, a w 
związku z tym mogą przyczynić się do 
ścigania przestępstw terrorystycznych lub 
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do zapobiegania poważnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa publicznego.

Or. en

Poprawka 176
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
proaktywnych środków, i nie informują o 
tym właściwego organu, ponieważ 
oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 
13 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, 
organy ścigania mogą nie być świadome 
istnienia danych treści. Dlatego 
zachowanie treści do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich 
ścigania jest również uzasadnione. Do tych 
celów wymagane zachowanie danych 
ogranicza się do danych, które mogą mieć 
związek z przestępstwami 
terrorystycznymi, a w związku z tym mogą 
przyczynić się do ścigania przestępstw 

(21) Obowiązek zachowania treści do 
celów administracyjnego lub sądowego 
postępowania odwoławczego jest 
konieczny i uzasadniony w celu 
zapewnienia skutecznych środków 
odwoławczych dostawcy treści, którego 
treści zostały usunięte lub do których 
dostęp został uniemożliwiony, jak również 
w celu przywrócenia tych treści w formie 
sprzed ich usunięcia, w zależności od 
wyniku procedury odwoławczej. 
Obowiązek zachowania treści do celów 
dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i 
konieczny ze względu na wartość, jaką 
dany materiał mógłby wnieść w celu 
zakłócenia działalności terrorystycznej lub 
zapobieżenia jej oraz w celu ścigania i 
skazywania terrorystów. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwa usuwają materiał lub 
uniemożliwiają dostęp do niego, w 
szczególności za pomocą własnych 
dodatkowych środków, organy ścigania 
mogą nie być świadome istnienia danych 
treści. Dlatego zachowanie treści do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń i ich ścigania , 
które powinny być wszczynane po 
otrzymaniu przez władze informacji 
zgodnie z art. 13 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, jest również uzasadnione. 
Do tych celów wymagane zachowanie 
danych ogranicza się do danych, które 
mogą mieć związek z przestępstwami 
terrorystycznymi, a w związku z tym mogą 
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terrorystycznych lub do zapobiegania 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego.

przyczynić się do ścigania przestępstw 
terrorystycznych lub do zapobiegania 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego.

Or. en

Poprawka 177
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia 
proporcjonalności okres zachowania 
powinien być ograniczony do sześciu 
miesięcy, aby dać dostawcom treści 
wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie 
procedury odwoławczej oraz umożliwić 
organom ścigania dostęp do 
odpowiednich danych na potrzeby 
dochodzenia i ścigania przestępstw 
terrorystycznych. Okres ten może jednak 
zostać na wniosek organu prowadzącego 
postępowanie odwoławcze przedłużony o 
niezbędny okres, w przypadku gdy 
wszczęte postępowanie odwoławcze nie 
zakończyło się w okresie sześciu miesięcy. 
Okres ten powinien być wystarczający, 
aby organy ścigania mogły zachować 
niezbędne dowody w związku z 
dochodzeniami, a jednocześnie zapewnić 
równowagę z odpowiednimi prawami 
podstawowymi.

(22) W celu zapewnienia 
proporcjonalności okres zachowania 
powinien być ograniczony do sześciu 
miesięcy, aby dać dostawcom treści 
wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie 
procedury odwoławczej. Okres ten może 
jednak zostać na wniosek organu 
prowadzącego postępowanie odwoławcze 
przedłużony o niezbędny okres, wyłącznie 
w przypadku gdy wszczęte postępowanie 
odwoławcze nie zakończyło się w okresie 
sześciu miesięcy.

Or. en

Poprawka 178
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia 
proporcjonalności okres zachowania 
powinien być ograniczony do sześciu 
miesięcy, aby dać dostawcom treści 
wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie 
procedury odwoławczej oraz umożliwić 
organom ścigania dostęp do odpowiednich 
danych na potrzeby dochodzenia i ścigania 
przestępstw terrorystycznych. Okres ten 
może jednak zostać na wniosek organu 
prowadzącego postępowanie odwoławcze 
przedłużony o niezbędny okres, w 
przypadku gdy wszczęte postępowanie 
odwoławcze nie zakończyło się w okresie 
sześciu miesięcy. Okres ten powinien być 
wystarczający, aby organy ścigania mogły 
zachować niezbędne dowody w związku z 
dochodzeniami, a jednocześnie zapewnić 
równowagę z odpowiednimi prawami 
podstawowymi.

(22) W celu zapewnienia 
proporcjonalności okres zachowania 
powinien być ograniczony do jednego 
roku, aby dać dostawcom treści 
wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie 
procedury odwoławczej oraz umożliwić 
organom ścigania dostęp do odpowiednich 
danych na potrzeby dochodzenia i ścigania 
przestępstw terrorystycznych. Okres ten 
może jednak zostać na wniosek organu 
prowadzącego postępowanie odwoławcze 
lub postępowanie dochodzeniowe i karne 
w przypadku przestępstw terrorystycznych 
przedłużony o niezbędny okres, w 
przypadku gdy wszczęte postępowanie nie 
zakończyło się w okresie dwóch lat. Okres 
ten powinien uwzględniać szczególny 
charakter usuwanych treści, które zostały 
już uznane za treści o charakterze 
terrorystycznym po ocenie dokonanej 
przez właściwy organ, i w związku z tym 
powinien być wystarczający, aby organy 
ścigania mogły zachować niezbędne 
dowody w celu skutecznego dochodzenia i 
procedur karnych, a jednocześnie 
zapewnić równowagę z odpowiednimi 
prawami podstawowymi.

Or. en


