
AM\1177908PL.docx PE636.150v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2018/0331(COD)

25.2.2019

POPRAWKI
179 - 359

Projekt sprawozdania
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze 
terrorystycznym

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))



PE636.150v02-00 2/107 AM\1177908PL.docx

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\1177908PL.docx 3/107 PE636.150v02-00

PL

Poprawka 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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.

Or. en

Poprawka 180
Eva Joly

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 

(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 
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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.

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. Zachowane treści i dane 
powinny zostać usunięte po zakończeniu 
tego okresu.

Or. en

Poprawka 181
Ana Gomes

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 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. Powiązane dane powinny 
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zostać usunięte po upływie tego 
sześciomiesięcznego okresu.

Or. en

Poprawka 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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. Po tym czasie dane, 
których to dotyczy, powinny zostać 
usunięte zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 183
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(23) Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na gwarancje procesowe ani 
środki dochodzeniowe dotyczące dostępu 
do treści i powiązanych danych 
zachowanych do celów prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
terrorystycznych i ich ścigania na 
podstawie prawa krajowego państw 
członkowskich oraz na podstawie 
prawodawstwa Unii.

(23) Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na gwarancje procesowe ani 
środki dochodzeniowe dotyczące dostępu 
do treści i powiązanych danych 
zachowanych do celów prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
terrorystycznych i ich ścigania na 
podstawie prawa krajowego państw 
członkowskich oraz na podstawie 
prawodawstwa Unii. Państwa 
członkowskie powinny ustanowić jasne i 
precyzyjne zasady wskazujące, w jakich 
okolicznościach i na jakich warunkach 
właściwe organy krajowe mogą uzyskać 
dostęp do zachowanych treści i wszelkich 
powiązanych danych, mając na celu w 
szczególności zapewnienie skutecznego 
korzystania z praw podstawowych i 
zapobieganie naruszeniom praw 
podstawowych. Dostęp do takich treści i 
danych musi podlegać uprzedniej 
weryfikacji przez sąd lub niezależny organ 
administracyjny, z wyjątkiem przypadków 
należycie uzasadnionej pilnej 
konieczności.

Or. en

Poprawka 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na gwarancje procesowe ani 
środki dochodzeniowe dotyczące dostępu 
do treści i powiązanych danych 
zachowanych do celów prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
terrorystycznych i ich ścigania na 
podstawie prawa krajowego państw 

(23) Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na gwarancje procesowe ani 
środki dochodzeniowe dotyczące dostępu 
do treści i powiązanych danych 
zachowanych do celów prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
terrorystycznych i ich ścigania na 
podstawie prawa krajowego państw 
członkowskich oraz na podstawie 
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członkowskich oraz na podstawie 
prawodawstwa Unii.

prawodawstwa Unii. Dostęp do takich 
treści i danych musi podlegać weryfikacji 
przez sąd lub niezależny organ 
administracyjny, z wyjątkiem pilnych 
przypadków.

Or. en

Poprawka 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym ma 
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
dostawców usług hostingowych i 
właściwych organów w Unii. Dostawcy 
usług hostingowych powinni publikować 
roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające szczegółowe i 
istotne informacje na temat działań 
podjętych w związku z wykrywaniem, 
identyfikacją i usuwaniem nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym oraz 
na temat przypadków potencjalnego 
ograniczenia legalnych treści. Właściwe 
organy powinny również publikować 
roczne sprawozdania dotyczące 
przejrzystości zawierające szczegółowe i 
istotne informacje na temat liczby 
wydanych nakazów, liczby usunięć, liczby 
zidentyfikowanych i wykrytych 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym, których wykrycie 
doprowadziło do wszczęcia dochodzenia i 
ścigania przestępstw terrorystycznych, 
oraz liczby przypadków ograniczenia 
legalnych treści.
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Or. en

Poprawka 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Przejrzystość polityki dostawców 
usług hostingowych wobec treści o 
charakterze terrorystycznym ma zasadnicze 
znaczenie dla zwiększenia ich 
odpowiedzialności wobec użytkowników 
oraz podniesienia zaufania obywateli do 
jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy 

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

przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych w 
związku z wykrywaniem, identyfikacją i 
usuwaniem treści o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 188
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 189
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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

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

Or. en

Poprawka 190
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Dostawcy treści, których treści 
zostały usunięte w wyniku nakazu 
usunięcia, powinni mieć prawo do 
skutecznego środka odwoławczego 
zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 191
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Procedury rozpatrywania skarg 
stanowią niezbędną gwarancję przeciwko 

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

błędnemu usuwaniu treści chronionych w 
ramach wolności wypowiedzi i informacji. 
W związku z tym dostawcy usług 
hostingowych powinni ustanowić 
przyjazne dla użytkownika mechanizmy 
rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by 
skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i 
przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy 
treści. Wymóg, aby dostawca usług 
hostingowych przywrócił treści, w 
przypadku gdy zostały one błędnie 
usunięte, nie ma wpływu na możliwość 
egzekwowania przez dostawców usług 
hostingowych własnych warunków w 
innych przypadkach. Państwa 
członkowskie powinny również 
zagwarantować dostawcom usług 
hostingowych i dostawcom treści 
możliwość skutecznego korzystania z 
prawa do dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej. Ponadto dostawcy treści, których 
treści zostały usunięte w wyniku nakazu 
usunięcia, powinni mieć prawo do 
skutecznego środka zaskarżenia zgodnie z 
art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Należy 
ustanowić skuteczne mechanizmy 
odwoławcze na szczeblu krajowym, aby 
każda strona podlegająca nakazowi 
usunięcia wydanemu przez właściwy 
organ sądowy miała prawo odwołania się 
do sądu. Procedura odwoławcza nie 
narusza zasady podziału kompetencji w 
ramach krajowego systemu sądownictwa.

Or. en

Poprawka 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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

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

Or. en

Poprawka 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 194
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 195
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

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

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

Or. en

Poprawka 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 



AM\1177908PL.docx 15/107 PE636.150v02-00

PL

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

dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. W zależności od okoliczności 
dostawcy usług hostingowych mogą 
zastąpić treści uznane za treści o 
charakterze terrorystycznym komunikatem, 
że zostały usunięte lub dostęp do nich 
został uniemożliwiony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Dalsze 
informacje na temat przyczyn oraz 
możliwości zaskarżenia decyzji przez 
dostawcę treści należy podawać zawsze i 
bez konieczności zażądania tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 197
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 

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

umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. Zazwyczaj wymaga to 
jednoznacznego powiadomienia dostawcy 
treści. W wyjątkowych okolicznościach 
dostawcy usług hostingowych mogą w 
pierwszej kolejności zastąpić treści uznane 
za nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym komunikatem, że zostały 
usunięte zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. W powiadomieniu 
należy zawrzeć dalsze informacje na temat 
przyczyn usunięcia, a także kopię nakazu 
usunięcia oraz informację o możliwości 
zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści 
przed sądem. W przypadku gdy właściwe 
organy postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w 
kontekście dochodzenia, gdy jest to 
proporcjonalne i konieczne, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 198
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 

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

decyzji. Nie wymaga to jednak 
powiadomienia dostawcy treści. W 
zależności od okoliczności dostawcy usług 
hostingowych mogą zastąpić treści uznane 
za treści o charakterze terrorystycznym 
komunikatem, że zostały usunięte lub 
dostęp do nich został uniemożliwiony 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
żądanie należy podać dalsze informacje na 
temat przyczyn usunięcia, a także kopię 
nakazu usunięcia oraz informacje o 
możliwości zaskarżenia decyzji przez 
dostawcę treści. W przypadku gdy 
właściwe organy postanowią, że ze 
względu na bezpieczeństwo publiczne, w 
tym w kontekście dochodzenia, 
bezpośrednie powiadamianie dostawcy 
treści o usunięciu treści lub 
uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje 
się za niewłaściwe lub przynoszące efekty 
odwrotne do zamierzonych, powinny 
poinformować o tym dostawcę usług 
hostingowych.

Or. en

Poprawka 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. Nie wymaga to jednak 
powiadomienia dostawcy treści. W 

(26) Skuteczna ochrona prawna, zgodnie 
z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, 
aby osoby były w stanie ustalić powody, 
dla których treści zamieszczone przez nie 
zostały usunięte lub dostęp do nich został 
uniemożliwiony. W tym celu dostawca 
usług hostingowych powinien udostępnić 
dostawcy treści istotne informacje 
umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie 
decyzji. W zależności od okoliczności 
dostawcy usług hostingowych mogą 



PE636.150v02-00 18/107 AM\1177908PL.docx

PL

zależności od okoliczności dostawcy usług 
hostingowych mogą zastąpić treści uznane 
za treści o charakterze terrorystycznym 
komunikatem, że zostały usunięte lub 
dostęp do nich został uniemożliwiony 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
żądanie należy podać dalsze informacje na 
temat przyczyn oraz możliwości 
zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. 
W przypadku gdy właściwe organy 
postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w 
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

zastąpić treści uznane za treści o 
charakterze terrorystycznym komunikatem, 
że zostały usunięte lub dostęp do nich 
został uniemożliwiony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie 
należy podać dalsze informacje na temat 
przyczyn oraz możliwości zaskarżenia 
decyzji przez dostawcę treści. W 
przypadku gdy właściwe organy 
postanowią, że ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, w tym w 
kontekście dochodzenia, bezpośrednie 
powiadamianie dostawcy treści o usunięciu 
treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich 
uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące 
efekty odwrotne do zamierzonych, 
powinny poinformować o tym dostawcę 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przed wydawaniem nakazów 
usunięcia lub przy wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. 
Podejmując decyzję o wydaniu nakazu 
usunięcia, właściwy organ powinien 
należycie uwzględnić wszelkie 
powiadomienia o konflikcie z interesami 
dochodzenia („unikanie konfliktu”). W 
przypadku gdy właściwy organ został 
poinformowany o istniejącym nakazie 
usunięcia wydanym przez właściwy organ 
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innego państwa członkowskiego, powinien 
wstrzymać się od wydania nakazu 
powielającego istniejący nakaz. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

Or. en

Poprawka 201
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia skierowanych do dostawców 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 202
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia skierowanych do dostawców 
usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przed wydawaniem nakazów 
usunięcia lub wysyłaniem zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

Or. en

Poprawka 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do 
dostawców usług hostingowych. Przy 
wdrażaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić 
Europol, zgodnie ze swoim obecnym 
mandatem oraz obowiązującymi ramami 
prawnymi.

(27) W celu uniknięcia powielania 
działań i ingerencji w dochodzenia 
właściwe organy powinny przekazywać 
informacje, koordynować i współpracować 
ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z 
Europolem przy wydawaniu nakazów 
usunięcia skierowanych do dostawców 
usług hostingowych. Przy wdrażaniu 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
wsparcie mógłby zapewnić Europol, 
zgodnie ze swoim obecnym mandatem 
oraz obowiązującymi ramami prawnymi.

Or. en

Poprawka 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
proaktywnych środków właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać ze sobą w odniesieniu do 
rozmów z dostawcami usług hostingowych 
na temat określania, wdrażania i oceny 
konkretnych środków proaktywnych. Taka 
współpraca jest również konieczna w 
związku z przyjęciem przepisów 
dotyczących sankcji, a także wdrażania i 
egzekwowania sankcji.

(28) Właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny współdziałać ze 
sobą w celu wydania nakazu usunięcia w 
swojej jurysdykcji. Taka współpraca jest 
również konieczna w związku z przyjęciem 
przepisów dotyczących sankcji, a także 
wdrażania i egzekwowania sankcji.

Or. en

Poprawka 206
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Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
proaktywnych środków właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać ze sobą w odniesieniu do 
rozmów z dostawcami usług hostingowych 
na temat określania, wdrażania i oceny 
konkretnych środków proaktywnych. 
Taka współpraca jest również konieczna w 
związku z przyjęciem przepisów 
dotyczących sankcji, a także wdrażania i 
egzekwowania sankcji.

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego przyjęcia 
przepisów dotyczących sankcji, a także 
wdrożenia i egzekwowania sankcji, 
właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny współdziałać ze 
sobą w odniesieniu do rozmów z 
dostawcami usług hostingowych.

Or. en

Poprawka 207
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
proaktywnych środków właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać ze sobą w odniesieniu do 
rozmów z dostawcami usług hostingowych 
na temat określania, wdrażania i oceny 
konkretnych środków proaktywnych. Taka 
współpraca jest również konieczna w 
związku z przyjęciem przepisów 
dotyczących sankcji, a także wdrażania i 
egzekwowania sankcji.

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
środków przez dostawców usług 
hostingowych właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać ze sobą w odniesieniu do 
rozmów z dostawcami usług hostingowych 
na temat nakazów usunięcia oraz 
określania, wdrażania i oceny konkretnych 
dodatkowych środków. Taka współpraca 
jest również konieczna w związku z 
przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, 
a także wdrażania i egzekwowania sankcji.

Or. en
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Poprawka 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
proaktywnych środków właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać ze sobą w odniesieniu do 
rozmów z dostawcami usług hostingowych 
na temat określania, wdrażania i oceny 
konkretnych środków proaktywnych. Taka 
współpraca jest również konieczna w 
związku z przyjęciem przepisów 
dotyczących sankcji, a także wdrażania i 
egzekwowania sankcji.

(28) W celu zapewnienia skutecznego i 
wystarczająco spójnego wdrożenia 
proaktywnych środków właściwe organy w 
państwach członkowskich powinny 
współdziałać i współpracować ze sobą w 
odniesieniu do rozmów z dostawcami 
usług hostingowych na temat określania, 
wdrażania i oceny konkretnych środków 
proaktywnych. Taka współpraca jest 
również konieczna w związku z przyjęciem 
przepisów dotyczących sankcji, a także 
wdrażania i egzekwowania sankcji.

Or. en

Poprawka 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zapewnić odpowiednie kanały 
komunikacji i mechanizmy umożliwiające 
szybką wymianę istotnych informacji.
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Or. en

Poprawka 210
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 211
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

komunikacji i mechanizmy umożliwiające 
szybką wymianę istotnych informacji.

Or. en

Poprawka 212
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby ułatwić szybką wymianę 
informacji między właściwymi organami, 
jak również z dostawcami usług 
hostingowych, oraz aby uniknąć 
powielania działań, państwa członkowskie 
mogą korzystać z narzędzi opracowanych 
przez Europol, takich jak obecna aplikacja 
zarządzania zgłoszeniami podejrzanych 

(30) Aby ułatwić szybką wymianę 
informacji między właściwymi organami, 
jak również z dostawcami usług 
hostingowych, oraz aby uniknąć 
powielania działań, zachęca się państwa 
członkowskie do korzystania z narzędzi 
opracowanych przez Europol, takich jak 
obecna aplikacja zarządzania zgłoszeniami 



PE636.150v02-00 26/107 AM\1177908PL.docx

PL

treści w internecie (IRMa) lub narzędzia, 
które ją zastąpią.

podejrzanych treści w internecie (IRMa) 
lub narzędzia, które ją zastąpią. 
Europolowi należy zapewnić zasoby 
finansowe i ludzkie niezbędne do 
rozwijania tych narzędzi na potrzeby 
wsparcia państw członkowskich we 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia 
oraz do ich udoskonalania w celu 
poprawy standaryzacji zgłoszeń i 
zwiększenia koordynacji nakazów 
usunięcia na szczeblu UE, przy 
utrzymaniu wsparcia eksperckiego i 
doradztwa na rzecz zarówno państw 
członkowskich, jak i dostawców usług 
hostingowych.

Or. en

Poprawka 214
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby ułatwić szybką wymianę 
informacji między właściwymi organami, 
jak również z dostawcami usług 
hostingowych, oraz aby uniknąć 
powielania działań, państwa członkowskie 
mogą korzystać z narzędzi opracowanych 
przez Europol, takich jak obecna aplikacja 
zarządzania zgłoszeniami podejrzanych 
treści w internecie (IRMa) lub narzędzia, 
które ją zastąpią.

(30) Aby ułatwić szybką wymianę 
informacji między właściwymi organami, 
jak również z dostawcami usług 
hostingowych, oraz aby uniknąć 
powielania działań, państwa członkowskie 
mogą korzystać z narzędzi opracowanych 
przez Europol lub Eurojust.

Or. en

Poprawka 215
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ze względu na szczególnie 
poważne konsekwencje niektórych treści o 
charakterze terrorystycznym dostawcy 
usług hostingowych powinni niezwłocznie 
informować organy zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub właściwe 
organy tam, gdzie mają miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego, o wszelkich 
dowodach dotyczących przestępstw 
terrorystycznych, o których się 
dowiedzieli. W celu zapewnienia 
proporcjonalności obowiązek ten ogranicza 
się do przestępstw terrorystycznych 
zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
(UE) 2017/541. Obowiązek informowania 
nie oznacza obowiązku aktywnego 
poszukiwania takich dowodów przez 
dostawców usług hostingowych. 
Zainteresowane państwo członkowskie jest 
państwem członkowskim, które ma 
jurysdykcję w zakresie dochodzenia i 
ścigania przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy (UE) 2017/541 w 
oparciu o obywatelstwo sprawcy lub 
potencjalnej ofiary przestępstwa lub o 
miejsce będące celem aktu 
terrorystycznego. W przypadku 
wątpliwości dostawcy usług hostingowych 
mogą przekazywać informacje 
Europolowi, który powinien postępować 
zgodnie ze swoim mandatem, w tym 
przekazywać informacje odpowiednim 
organom krajowym.

(31) Ze względu na szczególnie 
poważne konsekwencje niektórych treści o 
charakterze terrorystycznym dostawcy 
usług hostingowych powinni niezwłocznie 
informować organy zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub właściwe 
organy tam, gdzie mają miejsce 
prowadzenia działalności lub 
przedstawiciela prawnego, o wszelkich 
dowodach dotyczących przestępstw 
terrorystycznych, o których się 
dowiedzieli. W celu zapewnienia 
proporcjonalności obowiązek ten ogranicza 
się do przestępstw terrorystycznych 
zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
(UE) 2017/541. Obowiązek informowania 
nie oznacza obowiązku aktywnego 
poszukiwania takich dowodów przez 
dostawców usług hostingowych. 
Zainteresowane państwo członkowskie jest 
państwem członkowskim, które ma 
jurysdykcję w zakresie dochodzenia i 
ścigania przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy (UE) 2017/541 w 
oparciu o obywatelstwo sprawcy lub 
potencjalnej ofiary przestępstwa lub o 
miejsce będące celem aktu 
terrorystycznego.

Or. en

Poprawka 216
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny mieć możliwość 
korzystania z takich informacji w celu 
wdrożenia środków dochodzeniowych 
dostępnych na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub prawa Unii, w tym 
wystawiania europejskiego nakazu 
wydania dowodów na mocy 
rozporządzenia w sprawie w sprawie 
europejskiego nakazu wydania dowodów 
dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych i 
europejskiego nakazu zabezpieczenia 
dowodów dotyczącego elektronicznego 
materiału dowodowego w sprawach 
karnych14.

skreśla się

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Poprawka 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny mieć możliwość 
korzystania z takich informacji w celu 
wdrożenia środków dochodzeniowych 
dostępnych na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub prawa Unii, w tym 
wystawiania europejskiego nakazu 
wydania dowodów na mocy 
rozporządzenia w sprawie w sprawie 
europejskiego nakazu wydania dowodów 
dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych i 
europejskiego nakazu zabezpieczenia 
dowodów dotyczącego elektronicznego 

skreśla się
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materiału dowodowego w sprawach 
karnych14.
_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Poprawka 218
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny mieć możliwość 
korzystania z takich informacji w celu 
wdrożenia środków dochodzeniowych 
dostępnych na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub prawa Unii, w tym 
wystawiania europejskiego nakazu 
wydania dowodów na mocy 
rozporządzenia w sprawie w sprawie 
europejskiego nakazu wydania dowodów 
dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych i 
europejskiego nakazu zabezpieczenia 
dowodów dotyczącego elektronicznego 
materiału dowodowego w sprawach 
karnych14.

(32) Właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny mieć możliwość 
korzystania z takich informacji w celu 
wdrożenia środków dochodzeniowych 
dostępnych na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub prawa Unii.

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma jeszcze porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego.

Poprawka 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania 
nakazów usunięcia i zgłoszeń. W 
odróżnieniu od przedstawiciela prawnego 
punkt kontaktowy służy celom 
operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne i 
personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich w ciągu jednej godziny od 
otrzymania nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych narażeni na treści o 
charakterze terrorystycznym powinni 
zapewnić, by punkt kontaktowy był 
dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu. Informacje na temat punktu 
kontaktowego powinny zawierać 
informacje o języku, w którym można 
zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby 
ułatwić komunikację między dostawcami 
usług hostingowych a właściwymi 
organami, dostawców usług hostingowych 
zachęca się do umożliwienia komunikacji 
w jednym z języków urzędowych Unii, w 
którym zredagowane są ich warunki. 
Dostawcy usług hostingowych, którzy 
dowiedzieli się o takich treściach, powinni 
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jak najszybciej, jednak nie później niż bez 
zbędnej zwłoki od otrzymania pierwszego 
nakazu usunięcia, ustanowić punkt 
kontaktowy.

Or. en

Poprawka 220
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania 
nakazów usunięcia. W odróżnieniu od 
przedstawiciela prawnego punkt 
kontaktowy służy celom operacyjnym. 
Punkt kontaktowy dostawcy usług 
hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne i 
personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. Informacje na temat 
punktu kontaktowego powinny zawierać 
informacje o języku, w którym można 
zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby 
ułatwić komunikację między dostawcami 
usług hostingowych a właściwymi 
organami, dostawców usług hostingowych 
zachęca się do umożliwienia komunikacji 
w jednym z języków urzędowych Unii, w 
którym zredagowane są ich warunki.
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można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 
między dostawcami usług hostingowych a 
właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.

Or. en

Poprawka 221
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania 
nakazów usunięcia. W odróżnieniu od 
przedstawiciela prawnego punkt 
kontaktowy służy celom operacyjnym. 
Punkt kontaktowy dostawcy usług 
hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne i 
personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. Informacje na temat 
punktu kontaktowego powinny zawierać 
informacje o języku, w którym można 
zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby 
ułatwić komunikację między dostawcami 
usług hostingowych a właściwymi 
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punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na 
temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 
można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 
między dostawcami usług hostingowych a 
właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.

organami, dostawców usług hostingowych 
zachęca się do umożliwienia komunikacji 
w jednym z języków urzędowych Unii, w 
którym zredagowane są ich warunki.

Or. en

Poprawka 222
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania 
nakazów usunięcia i zgłoszeń. W 
odróżnieniu od przedstawiciela prawnego 
punkt kontaktowy służy celom 
operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne i 
personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 
kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 

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

terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich jak najszybciej od 
otrzymania nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić, by 
punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na 
temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 
można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 
między dostawcami usług hostingowych a 
właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.

Or. en

Poprawka 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zarówno dostawcy usług 
hostingowych, jak i państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkty kontaktowe w 
celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania 
nakazów usunięcia i zgłoszeń. W 
odróżnieniu od przedstawiciela prawnego 
punkt kontaktowy służy celom 
operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych powinien obejmować 
wszelkie wyspecjalizowane środki 
umożliwiające elektroniczne wnoszenie 
nakazów usunięcia i dokonywanie 
zgłoszeń oraz środki techniczne i 
personalne umożliwiające ich sprawne 
przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy 
usług hostingowych nie musi znajdować 
się w Unii, a dostawca usług hostingowych 
może wyznaczyć istniejący punkt 
kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt 

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

kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. W celu zapewnienia 
usunięcia treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwienia 
dostępu do nich bez zbędnej zwłoki od 
otrzymania nakazu usunięcia dostawcy 
usług hostingowych powinni zapewnić, by 
punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na 
temat punktu kontaktowego powinny 
zawierać informacje o języku, w którym 
można zwrócić się do punktu 
kontaktowego. Aby ułatwić komunikację 
między dostawcami usług hostingowych a 
właściwymi organami, dostawców usług 
hostingowych zachęca się do umożliwienia 
komunikacji w jednym z języków 
urzędowych Unii, w którym zredagowane 
są ich warunki.

Or. en

Poprawka 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 
hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w 
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego. Niemniej jednak, w przypadku 
gdy inne państwo członkowskie wydaje 
nakaz usunięcia, jego organy powinny 

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

nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, 
każde państwo członkowskie powinno 
mieć jednak możliwość nakładania sankcji, 
pod warunkiem przestrzegania zasady ne 
bis in idem.

Or. en

Poprawka 225
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 
hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w 
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego. Jeżeli chodzi o dostawców 
usług hostingowych, którzy nie mają 
miejsca prowadzenia działalności w Unii i 
nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, 
każde państwo członkowskie powinno 
mieć jednak możliwość nakładania sankcji, 
pod warunkiem przestrzegania zasady ne 
bis in idem.
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nakładania sankcji, pod warunkiem 
przestrzegania zasady ne bis in idem.

Or. en

Poprawka 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 
hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w 
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego. Jeżeli chodzi o dostawców 
usług hostingowych, którzy nie mają 
miejsca prowadzenia działalności w Unii i 
nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, 
każde państwo członkowskie powinno 
mieć jednak możliwość nakładania sankcji, 
pod warunkiem przestrzegania zasady ne 
bis in idem.

Or. en

Poprawka 227
Eva Joly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W przypadku braku ogólnego 
wymogu, by dostawcy usług zapewniali 
fizyczną obecność na terytorium Unii, 
należy zapewnić jasność co do tego, 
jurysdykcji którego państwa 
członkowskiego podlega dostawca usług 
hostingowych oferujący usługi w Unii. Co 
do zasady dostawca usług hostingowych 
podlega jurysdykcji państwa 
członkowskiego, w którym ma główne 
miejsce prowadzenia działalności lub w 
którym wyznaczył przedstawiciela 
prawnego. Jeżeli chodzi o dostawców 
usług hostingowych, którzy nie mają 
miejsca prowadzenia działalności w Unii i 
nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, 
każde państwo członkowskie powinno 
mieć jednak możliwość nakładania sankcji, 
pod warunkiem przestrzegania zasady ne 
bis in idem.

Or. en

Poprawka 228
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dostawcy usług hostingowych, 
którzy nie mają miejsca prowadzenia 
działalności w Unii, powinni wyznaczyć na 

(35) Dostawcy usług hostingowych, 
którzy nie mają miejsca prowadzenia 
działalności w Unii, powinni wyznaczyć na 
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piśmie przedstawiciela prawnego w celu 
zapewnienia wypełniania i egzekwowania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

piśmie przedstawiciela prawnego w celu 
zapewnienia wypełniania i egzekwowania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. Dostawcy usług 
hostingowych mogą korzystać z usług 
dotychczasowego przedstawiciela 
prawnego, pod warunkiem że jest on w 
stanie pełnić funkcje przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 229
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji. To państwa 
członkowskie decydują o tym, ile organów 
chcą wyznaczyć do tych zadań.

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia oraz nadzorowania 
proaktywnych środków i nakładania 
sankcji.

Or. en

Poprawka 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi 
jednostkami odpowiedzialnymi za funkcje 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 
Niniejsze rozporządzenie wymaga 
wyznaczenia organów właściwych do 
celów wydawania nakazów usunięcia, 
dokonywania zgłoszeń oraz nadzorowania 
proaktywnych środków i nakładania 
sankcji. To państwa członkowskie 
decydują o tym, ile organów chcą 
wyznaczyć do tych zadań.

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwy organ. 
Wymóg wyznaczenia właściwego organu 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowego organu, lecz nowy 
organ może być istniejącą jednostką 
odpowiedzialną za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organu właściwego do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji.

Or. en

Poprawka 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji. To państwa 

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć niezależne i 
bezstronne właściwe organy publiczne. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia oraz nadzorowania 
proaktywnych środków i nakładania 
sankcji. To państwa członkowskie 
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członkowskie decydują o tym, ile organów 
chcą wyznaczyć do tych zadań.

decydują o tym, ile organów chcą 
wyznaczyć do tych zadań.

Or. en

Poprawka 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji. To państwa 
członkowskie decydują o tym, ile organów 
chcą wyznaczyć do tych zadań.

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwy organ, 
działając stosownie do ograniczeń 
określonych w ich konstytucjach. Wymóg 
wyznaczenia jednego właściwego organu 
niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji.

Or. en

Poprawka 233
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy. 
Wymóg wyznaczenia właściwych organów 

(37) Do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć właściwe organy 
sądowe. Wymóg wyznaczenia właściwych 
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niekoniecznie wiąże się z koniecznością 
ustanowienia nowych organów, lecz nowe 
organy mogą być istniejącymi jednostkami 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń 
oraz nadzorowania proaktywnych środków 
i nakładania sankcji. To państwa 
członkowskie decydują o tym, ile organów 
chcą wyznaczyć do tych zadań.

organów niekoniecznie wiąże się z 
koniecznością ustanowienia nowych 
organów, lecz nowe organy mogą być 
istniejącymi organami sądowymi 
odpowiedzialnymi za funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze 
rozporządzenie wymaga wyznaczenia 
organów właściwych do celów wydawania 
nakazów usunięcia oraz nadzorowania 
dodatkowych środków i nakładania 
sankcji. To państwa członkowskie 
decydują o tym, ile organów chcą 
wyznaczyć do tych zadań.

Or. en

Poprawka 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Państwa członkowskie powinny 
powiadomić Komisję o wyznaczeniu 
właściwego organu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a Komisja 
powinna opublikować w internecie wykaz 
właściwych organów wyznaczonych dla 
poszczególnych państw członkowskich. 
Taki internetowy wykaz powinien być 
łatwo dostępny, aby ułatwić szybką 
weryfikację przez dostawców usług 
hostingowych autentyczności nakazów 
usunięcia.

Or. en

Poprawka 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. Przy 
ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, 
należy odpowiednio uwzględnić zasoby 
finansowe dostawcy usług. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 236
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Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o 
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w 
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Ponadto właściwy organ 
powinien wziąć pod uwagę, czy dostawca 
usług hostingowych jest 
przedsiębiorstwem typu start-up albo 
przedsiębiorstwem z kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, oraz powinien 
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ustalić dla każdego przypadku, czy 
dostawca miał możliwość odpowiedniego 
zastosowania się do wydanego nakazu. W 
uzasadnionych przypadkach właściwy 
organ może podjąć decyzję o zawieszeniu 
albo złagodzeniu sankcji wobec dostawcy 
będącego przedsiębiorstwem typu start-up 
albo przedsiębiorstwem z kategorii małych 
i średnich przedsiębiorstw. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o 
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 

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

nieprawidłowości. Przy ustalaniu, czy 
powinna mieć zastosowanie sankcja, 
państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę sprawozdania sporządzone przez 
dostawców usług hostingowych, którzy nie 
byli w stanie zastosować się do nakazu 
usunięcia w ustalonym terminie. Państwa 
członkowskie powinny wziąć pod uwagę 
gospodarczą i techniczną zdolność 
dostawców usług hostingowych. Aby 
zagwarantować pewność prawa, w 
rozporządzeniu należy określić zakres, w 
jakim odpowiednie obowiązki mogą 
podlegać sankcjom. Sankcje za 
nieprzestrzeganie art. 6 powinny być 
przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do 
obowiązków wynikających z wniosku o 
sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub 
z decyzji o narzuceniu dodatkowych 
proaktywnych środków na podstawie art. 6 
ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje 
finansowe, należy odpowiednio 
uwzględnić zasoby finansowe dostawcy 
usług. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby sankcje nie zachęcały do usuwania 
treści, które nie są treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 

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

nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o 
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. Przy 
ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, 
należy odpowiednio uwzględnić zasoby 
finansowe dostawcy usług. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 239
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 

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

rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie odmawia usunięcia 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym bez zbędnej zwłoki od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. Przy 
ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, 
należy odpowiednio uwzględnić zasoby 
finansowe dostawcy usług. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
nielegalnymi treściami o charakterze 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

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

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

Or. en

Poprawka 241
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

charakterze terrorystycznym, i powinny 
nakładać kary za nadużycia, polegające 
na usuwaniu legalnych treści w oparciu o 
niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 243
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym.

Or. ro

Poprawka 244
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Sankcje są niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
surowe sankcje ustala się w przypadku, 
gdy dostawca usług hostingowych 
systematycznie nie usuwa treści o 
charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich w ciągu jednej godziny od 
momentu otrzymania nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 

(38) Sankcje mogą przyczynić się do 
zapewnienia skutecznego wywiązania się 
przez dostawców usług hostingowych z 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć przepisy dotyczące 
sankcji, w tym, w stosownych 
przypadkach, wytyczne w sprawie 
nakładania kar pieniężnych. Szczególnie 
odstraszające sankcje ustala się w 
przypadku, gdy dostawca usług 
hostingowych systematycznie nie usuwa 
treści o charakterze terrorystycznym lub 
systematycznie nie uniemożliwia dostępu 
do nich po otrzymaniu nakazu usunięcia. 
Nieprzestrzeganie przepisów w 
poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne i 
ciągłe nieprawidłowości, uzyskanie 
korzyści majątkowej oraz inne czynniki 
łagodzące albo obciążające w przypadku 
nieusunięcia treści o charakterze 
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obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w 
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o 
charakterze terrorystycznym.

terrorystycznym. Sankcje i ewentualne 
kary nie powinny zachęcać do 
arbitralnego usuwania przez dostawców 
usług hostingowych treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym. 
Aby zagwarantować pewność prawa, w 
rozporządzeniu należy określić zakres, w 
jakim odpowiednie obowiązki mogą 
podlegać sankcjom. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o 
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie w 
odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wniosku o sprawozdanie na podstawie 
art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu 
dodatkowych proaktywnych środków na 
podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy 
nałożyć sankcje finansowe, należy 
odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe 
dostawcy usług. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do 
usuwania treści, które nie są treściami o 
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 246
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 247
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W celu umożliwienia, w razie 
potrzeby, szybkiej zmiany treści 
szablonów, które mają być stosowane do 
celów niniejszego rozporządzenia, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zmiany załączników I, II i 
III do niniejszego rozporządzenia. Aby 
móc uwzględnić rozwój technologii i 
powiązanych z nią ram prawnych, Komisja 
powinna być również uprawniona do 

(40) W celu umożliwienia, w razie 
potrzeby, szybkiej zmiany treści 
szablonów, które mają być stosowane do 
celów niniejszego rozporządzenia, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zmiany załączników I, II i 
III do niniejszego rozporządzenia. Aby 
móc uwzględnić rozwój technologii i 
powiązanych z nią ram prawnych, Komisja 
powinna być również uprawniona do 
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przyjmowania aktów delegowanych w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o 
wymogi techniczne dotyczące środków 
elektronicznych, które mają być stosowane 
przez właściwe organy do przekazywania 
nakazów usunięcia. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

przyjmowania aktów delegowanych w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o 
wymogi techniczne dotyczące środków 
elektronicznych, które mają być stosowane 
przez właściwe organy do przekazywania 
nakazów usunięcia, oraz do określenia, co 
odpowiada znacznej liczbie bezspornych 
nakazów usunięcia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________
15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Akt delegowany przewidziany w poprawce do art. 19.

Poprawka 248
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

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

(41) Państwa członkowskie powinny 
gromadzić informacje na temat wdrażania 
prawodawstwa, w tym informacje o liczbie 
przypadków skutecznego wykrycia, 
zbadania i ścigania przestępstw 
terrorystycznych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. Na potrzeby oceny 
prawodawstwa zostanie opracowany 
szczegółowy program monitorowania 
produktów, rezultatów i skutków 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 249
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(42) W oparciu o ustalenia i wnioski 
zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz 
wyniki monitorowania Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę niniejszego 
rozporządzenia trzy lata po jego wejściu w 
życie. W jej ramach ocenione zostanie 
funkcjonowanie poszczególnych środków 
przewidzianych w rozporządzeniu, w tym 
skuteczność środków mających na celu 
poprawę wykrywania, identyfikacji i 
usuwania treści o charakterze 
terrorystycznym, skuteczność 
mechanizmów ochronnych oraz skutki dla 
potencjalnie narażonych praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, wolności działalności 
gospodarczej oraz prawa do prywatności i 
ochrony danych osobowych.

Or. en



AM\1177908PL.docx 59/107 PE636.150v02-00

PL

Poprawka 250
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku cyfrowego poprzez 

skreśla się
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zapobieganie rozpowszechnianiu w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki ograniczenia 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodne z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Or. en

Poprawka 252
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego poprzez zapobieganie 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki ograniczenia 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodne z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(43) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego poprzez ściganie 
przestępstw terrorystycznych i zwalczanie 
rozpowszechniania w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki ograniczenia 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodne z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Or. en
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Poprawka 253
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego poprzez zapobieganie 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki ograniczenia 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodne z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(43) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego poprzez zapobieganie 
rozpowszechnianiu w internecie 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki ograniczenia 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodne z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Or. en

Poprawka 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się ukierunkowane przepisy w 
celu rozwiązania kwestii wykorzystywania 
usług hostingowych przez osoby trzecie do 
rozpowszechniania w internecie 
nielegalnych treści o charakterze 
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terrorystycznym. Ustanawia się w nim w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 255
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 256
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 257
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu 
ograniczenia rozpowszechniania w 
internecie treści o charakterze 
terrorystycznym. Ustanawia się w nim w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 258
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się jednolite przepisy w celu 

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

wykorzystywaniu usług hostingowych do 
rozpowszechniania w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym. Ustanawia 
się w nim w szczególności:

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym dokumencie)

Or. en

Poprawka 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przepisy dotyczące uzasadnionych 
i proporcjonalnych obowiązków w 
zakresie staranności, których mają 
przestrzegać dostawcy usług 
hostingowych, których usługi są 
szczególnie narażone na nielegalne treści 



AM\1177908PL.docx 65/107 PE636.150v02-00

PL

w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych 
treści;

o charakterze terrorystycznym, w celu 
ograniczenia do minimum 
rozpowszechniania treści o charakterze 
terrorystycznym za pośrednictwem ich 
usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, 
szybkiego usuwania tych treści;

Or. en

Poprawka 262
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przepisy dotyczące obowiązków w 
zakresie staranności, których mają 
przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
w celu rozwiązania kwestii publicznego 
rozpowszechniania nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia 
szybkiego usuwania tych treści w wyniku 
nakazu usunięcia;

Or. en

Poprawka 263
Daniel Dalton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, 
szybkiego usuwania tych treści;

Or. en

Poprawka 264
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 265
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przepisy dotyczące obowiązków w 
zakresie staranności, których mają 
przestrzegać dostawcy usług hostingowych 
szczególnie narażeni na treści o 
charakterze terrorystycznym 
rozpowszechniane za pośrednictwem ich 
usług, w celu zapewnienia, w razie 
potrzeby, usuwania tych treści;

Or. en
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Poprawka 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zestaw środków, które państwa 
członkowskie mają wprowadzić w celu 
identyfikowania nielegalnych treści o 
charakterze terrorystycznym, umożliwienia 
ich niezwłocznego usuwania przez 
dostawców usług hostingowych zgodnie z 
prawem Unii, które przewiduje 
odpowiednie gwarancje w zakresie praw 
podstawowych, oraz ułatwienia 
współpracy z właściwymi organami 
sądowymi lub administracyjnymi w 
innych państwach członkowskich, 
dostawcami usług hostingowych oraz, w 
stosownych przypadkach, z odpowiednimi 
organami Unii.

Or. en

Poprawka 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 269
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

właściwymi organami w innych państwach 
członkowskich oraz dostawcami usług 
hostingowych.

Or. en

Poprawka 270
Auke Zijlstra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Środki uniemożliwiające 
publikację w internecie, takie jak filtry 
zamieszczanych treści, stanowią 
naruszenie art. 7 ust. 3 konstytucji 
Niderlandów.

Or. en

Poprawka 271
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie 
skutkuje modyfikacją obowiązku 
poszanowania praw podstawowych i 
podstawowych zasad prawnych 
zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Państwa członkowskie mogą 
określić warunki wymagane zgodnie z 
podstawowymi zasadami dotyczącymi 
wolności prasy oraz wolności i pluralizmu 
mediów.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz tego, że prawo do wolności prasy na szczeblu krajowym gwarantują rozliczne 
konstytucje i przepisy, wolność prasy jest przedmiotem prawa podstawowego w świetle 
traktatów UE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego ważne jest 
zapewnienie, aby wszystkie środki podjęte na podstawie rozporządzenia były zgodne z 
różnymi systemami ochrony wolności prasy w państwach członkowskich (takimi jak 
korzystanie z certyfikatów wydawniczych istniejących w kilku państwach członkowskich).

Poprawka 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Treści rozpowszechniane w celach 
edukacyjnych, dziennikarskich, 
artystycznych lub badawczych lub w 
ramach działań podnoszących 
świadomość na temat przeciwdziałania 
terroryzmowi są uznawane za treści 
wykorzystywane do celów zgodnych z 
prawem, a zatem są wyłączone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 273
Cecilia Wikström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się bez uszczerbku dla podstawowych 
zasad w prawie Unii i prawie krajowym 
dotyczących wolności słowa, wolności 
prasy oraz wolności i pluralizmu mediów.

Or. en
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Poprawka 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 275
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do treści 
rozpowszechnianych w celach 
edukacyjnych, artystycznych, 
dziennikarskich lub badawczych lub w 
celach podnoszenia świadomości na temat 
przeciwdziałania działalności 
terrorystycznej.

Or. en

Poprawka 276
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do treści 
rozpowszechnianych w celach 
edukacyjnych, dziennikarskich, 
artystycznych lub badawczych lub w 
ramach działań podnoszących 
świadomość na temat przeciwdziałania 
terroryzmowi.

Or. en

Poprawka 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Treści rozpowszechniane w celach 
edukacyjnych, dziennikarskich, 
artystycznych lub badawczych lub w 
ramach działań podnoszących 
świadomość na temat przeciwdziałania 
terroryzmowi są wyłączone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także uwagi Agencji Praw Podstawowych.

Poprawka 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza przepisów art. 14 i 15 dyrektywy 
2000/31/WE.

Or. en

Poprawka 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie skutkuje 
zmianą dyrektywy 2000/31/WE.

Or. en

Poprawka 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa nie ma 
wpływu na obowiązek poszanowania praw 
podstawowych i podstawowych zasad 
prawnych zapisanych w art. 6 Traktatu o 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 281
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się w odniesieniu do wolności wypowiedzi 
oraz zgodnie z konstytucjami państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 282
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 
bez uszczerbku dla systemu 
odpowiedzialności na mocy dyrektywy 
2000/31/WE.

Or. en

Poprawka 283
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza zobowiązań na mocy dyrektywy 
2003/31/WE.

Or. en

Poprawka 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niniejsza dyrektywa nie ma 
wpływu na obowiązujące przepisy w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 
(UE) 2016/680.

Or. en

Poprawka 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje, 
interpretowane zgodnie z art. 5 i 7 
dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 
zwalczania terroryzmu:

Or. en

Poprawka 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego, którego podstawowa 
działalność polega na przechowywaniu i 
publicznym udostępnianiu informacji 
dostarczonych przez dostawcę treści i na 
jego wniosek. Do celów niniejszego 
rozporządzenia mikroprzedsiębiorstwa, 
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małe i średnie przedsiębiorstwa, dostawcy 
usług łączności elektronicznej, dostawcy 
internetowych platform handlowych i 
dostawcy infrastruktury jako usługi nie są 
uznawani za dostawców usług 
hostingowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także uwagi Agencji Praw Podstawowych dotyczące potrzeby usunięcia odniesienia do 
„osób trzecich”.

Poprawka 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego przeznaczonych dla 
użytkowników końcowych, które polegają 
na przechowywaniu informacji 
dostarczonych przez dostawcę treści i na 
jego wniosek oraz na publicznym 
udostępnianiu przechowywanych 
informacji. Nie obejmuje to świadczenia 
usług w zakresie infrastruktury 
internetowej w warstwach innych niż 
warstwa aplikacyjna, a także usług 
łączności elektronicznej w rozumieniu 
dyrektywy (UE) 2018/1972;

Or. en

Poprawka 288
Eva Joly

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

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

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego prowadzącego 
działalność, której głównym albo jednym z 
głównych celów jest oferowanie 
przechowywania informacji dostarczonych 
przez dostawcę treści i na jego wniosek 
oraz publiczne udostępnianie 
przechowywanych informacji oraz który 
ma ogólną kontrolę nad 
przechowywanymi i przetwarzanymi 
danymi dotyczącymi treści i dostęp do tych 
danych;

Or. en

Poprawka 289
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

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

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

Or. en

Poprawka 291
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 293
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego, który przechowuje 
informacje dostarczone przez dostawcę 
treści i na jego wniosek oraz udostępnia 
publicznie przechowywane informacje;

Or. en

Poprawka 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „dostawca usług hostingowych” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu dostarczonych 
informacji, którego działalność ma 
głównie na celu udostępnianie i 
przekazywanie treści ogółowi 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 295
Eva Joly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który dostarczył informacje, 
które są lub były przechowywane na 
wniosek użytkownika przez dostawcę 
usług hostingowych;

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który dostarczył dane 
dotyczące treści, które są lub były 
przechowywane i publicznie udostępniane 
na wniosek użytkownika przez dostawcę 
usług hostingowych;

Or. en

Poprawka 296
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który dostarczył informacje, 
które są lub były przechowywane na 
wniosek użytkownika przez dostawcę 
usług hostingowych;

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który w sposób zamierzony 
dostarczył informacje, które są lub były 
przechowywane na wniosek użytkownika 
przez dostawcę usług hostingowych;

Or. en

Poprawka 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który dostarczył informacje, 
które są lub były przechowywane na 
wniosek użytkownika przez dostawcę 
usług hostingowych;

2) „dostawca treści” oznacza 
użytkownika, który w sposób zamierzony 
dostarczył informacje, które są lub były 
przechowywane na wniosek użytkownika 
przez dostawcę usług hostingowych;
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Or. en

Poprawka 298
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) „oferowanie usług w Unii” 
oznacza: umożliwianie osobom prawnym 
lub fizycznym z jednego państwa 
członkowskiego lub większej ich liczby 
korzystania z usług dostawcy usług 
hostingowych – niezależnie od tego, czy 
wymaga się od użytkownika zapłaty – 
którego to dostawcę z danym państwem 
członkowskim lub danymi państwami 
członkowskimi łączy ścisły związek, taki 
jak:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowano do art. 3 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poprawka 299
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

danymi państwami członkowskimi, taki 
jak:

Or. en

Poprawka 300
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ukierunkowanie prowadzonej 
działalności na jedno państwo 
członkowskie lub większą ich liczbę;

c) ukierunkowanie prowadzonej 
działalności na użytkowników w jednym 
albo więcej niż jednym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają czyny umyślne zdefiniowane i 
wymienione w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 
2017/541, jeżeli zostały popełnione w 
określonym celu terrorystycznym 
zdefiniowanym w art. 3 ust. 2 tej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają czyny umyślne zdefiniowane w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541, 
jeżeli zostały popełnione w jednym z celów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 dyrektywy 
(UE) 2017/541;

Or. en

Uzasadnienie

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Poprawka 303
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają czyny umyślne zdefiniowane w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541, 
jeżeli zostały popełnione w jednym z celów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 tej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 304
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 305
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają wszelkie 
materiały, które w oczywisty sposób 
nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych wymienionych w art. 3 
ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541, zgodnie z 
definicją przewidzianą w prawie 
krajowym, a tym samym stwarzają 
wyraźne i poważne niebezpieczeństwo 
popełnienia takich czynów; materiały 
rozpowszechniane w celach 
edukacyjnych, dziennikarskich lub 
badawczych, a także radykalne, 
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polemiczne lub kontrowersyjne poglądy 
wyrażane w ramach debaty publicznej na 
drażliwe kwestie polityczne nie są 
uznawane za treści o charakterze 
terrorystycznym;

Or. en

Poprawka 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym” odnoszą się do 
dowolnego z przestępstw zdefiniowanych 
w art. 5–7 dyrektywy (UE) 2017/541 w 
sprawie zwalczania terroryzmu;

Or. en

Uzasadnienie

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Poprawka 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają materiały, w 
tym wiadomości i obrazy, publicznie 
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należące do co najmniej jednej z 
następujących kategorii:

nawołujące do popełnienia przestępstwa 
terrorystycznego, które należą do co 
najmniej jednej z następujących kategorii:

Or. en

Poprawka 309
Michał Boni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje, 
które mogą przyczynić się do popełnienia 
czynów umyślnych wymienionych w art. 3 
ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541, należące 
do co najmniej jednej z następujących 
kategorii:

Or. en

Poprawka 310
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje w 
sposób oczywisty nielegalne, które 
kwalifikują się do jednej albo więcej niż 
jednej kategorii przestępstw 
zdefiniowanych w art. 5–7 dyrektywy (UE) 
2017/541 w sprawie zwalczania 
terroryzmu;

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie definicji do przepisów Unii, w szczególności przepisów dyrektywy (UE) 
2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka 311
Cecilia Wikström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 312
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „nielegalne treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje, 
które w oczywisty sposób:

Or. en

Poprawka 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje 
należące do co najmniej jednej z 
następujących kategorii:

5) „treści o charakterze 
terrorystycznym” oznaczają informacje, 
które w oczywisty sposób:

Or. en

Poprawka 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 315
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie definicji do przepisów Unii, w szczególności przepisów dyrektywy (UE) 
2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 317
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celowo podżegają do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagują popełnianie tych przestępstw, a 
przez to powodują wyraźne ryzyko 
popełnienia jednego albo więcej niż 
jednego tego typu przestępstwa;

Or. en

Poprawka 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celowo podżegają do popełnienia 
przestępstw terrorystycznych lub 
propagują popełnianie tych przestępstw, a 
przez to powodują wyraźne ryzyko 
popełnienia tych czynów;

Or. en

Poprawka 320
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 321
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie definicji do przepisów prawa Unii, w szczególności przepisów 
dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Poprawka 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 325
Ana Gomes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

b) propagowanie działalności grupy 
terrorystycznej, w szczególności przez 
podżeganie lub nakłanianie osób lub 
grupy osób do uczestniczenia w 
działaniach grupy terrorystycznej lub 
popieranie ich uczestnictwa w takich 
działaniach, w tym przez dostarczanie 
informacji lub zasobów materialnych lub 
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przez finansowanie takiej działalności w 
jakikolwiek sposób;

Or. en

Poprawka 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachęcanie do przyczyniania się do 
przestępstw terrorystycznych;

b) zachęcanie osób lub grupy osób do 
popełnienia lub przyczynienia się do 
popełnienia przestępstw terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 327
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie definicji do przepisów Unii, w szczególności przepisów dyrektywy 
(UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka 328
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) celowo propagują działalność 
grupy terrorystycznej, z zastrzeżeniem 
wspólnego stanowiska Rady 
2001/931/WPZiB, w szczególności przez 
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dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej 
wspierania;

podżeganie lub nakłanianie osób lub 
grupy osób do uczestniczenia w 
działaniach grupy terrorystycznej lub 
propagowanie ich uczestnictwa w takich 
działaniach, w tym przez dostarczanie 
informacji lub zasobów materialnych lub 
przez finansowanie takiej działalności w 
jakikolwiek sposób;

Or. en

Uzasadnienie

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Poprawka 331
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) celowo propagują działalność 
grupy terrorystycznej, z zastrzeżeniem 
wspólnego stanowiska Rady 
2001/931/WPZiB, w szczególności 
poprzez podżeganie lub nakłanianie osób 
lub grup osób do uczestniczenia w 
działaniach grupy terrorystycznej lub 
propagowanie ich uczestnictwa w takich 
działaniach, w tym przez dostarczanie 
informacji lub zasobów materialnych lub 
przez finansowanie działalności takiej 
grupy w jakikolwiek sposób;

Or. en
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Poprawka 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 333
Cecilia Wikström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) instruowanie w zakresie metod lub 
technik do celów popełniania przestępstw 
terrorystycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 336
Eva Joly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie definicji do przepisów Unii, w szczególności przepisów dyrektywy 
(UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zawierają instruktaż w zakresie 
wytwarzania lub stosowania materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innych 
rodzajów broni bądź substancji trujących 
lub niebezpiecznych lub w zakresie innych 
konkretnych metod i technik do celów 
popełnienia lub przyczynienia się do 
popełnienia przestępstw terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 338
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zawierają instruktaż w zakresie 
wytwarzania lub stosowania materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innych 
rodzajów broni bądź substancji trujących 
lub niebezpiecznych lub w zakresie innych 
konkretnych metod i technik do celów 
popełnienia lub przyczynienia się do 
popełnienia przestępstw terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) instruowanie w zakresie metod lub 
technik do celów popełniania przestępstw 
terrorystycznych;

d) dostarczanie wskazówek w zakresie 
metod lub technik do celów popełnienia 
przestępstw terrorystycznych, w tym 
wskazówek w zakresie wytwarzania lub 
stosowania materiałów wybuchowych, 
broni palnej lub innych rodzajów broni 
lub substancji trujących lub 
niebezpiecznych, jak również substancji 
CBRJ;

Or. en

Poprawka 340
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zawierają wskazówki w zakresie 
wytwarzania lub stosowania materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innych 
rodzajów broni lub substancji trujących 
lub niebezpiecznych lub w zakresie innych 
konkretnych metod i technik do celów 
popełnienia lub przyczynienia się do 
popełnienia przestępstw terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 341
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) radykalne, polemiczne lub 
kontrowersyjne poglądy wyrażane w 
ramach debaty publicznej na drażliwe 
kwestie polityczne nie są jednak uznawane 
za treści o charakterze terrorystycznym;
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Or. en

Poprawka 342
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6) „rozpowszechnianie nielegalnych 
treści o charakterze terrorystycznym” 
oznacza publiczne udostępnianie 
nielegalnych treści o charakterze 
terrorystycznym za pośrednictwem usług 
świadczonych przez dostawców usług 
hostingowych z wyraźnym zamiarem 
popełnienia lub przyczynienia się do 
popełnienia przestępstwa terrorystycznego 
lub podżegania do jego popełnienia, z 
wyłączeniem rozpowszechniania 
informacji w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich, artystycznych lub 
badawczych;

Or. en

Poprawka 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6) „rozpowszechnianie treści o 
charakterze terrorystycznym” oznacza 
publiczne udostępnianie treści o 
charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych z 
wyraźnym zamiarem popełnienia lub 
przyczynienia się do popełnienia 
przestępstwa terrorystycznego lub 
podżegania do jego popełnienia, z 
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wyłączeniem rozpowszechniania 
informacji w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich, artystycznych lub 
badawczych;

Or. en

Poprawka 344
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 348
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rozpowszechnianie treści o 
charakterze terrorystycznym” oznacza 
udostępnianie treści o charakterze 

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

charakterze terrorystycznym za 
pośrednictwem usług świadczonych przez 
dostawców usług hostingowych;

Or. en

Poprawka 349
Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 350
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat



PE636.150v02-00 104/107 AM\1177908PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „powiązane dane” oznaczają 
wyłącznie dane abonenta i dane dotyczące 
dostępu;

Or. en

Poprawka 353
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „powiązane dane” oznaczają 
wyłącznie dane abonenta i dane dotyczące 
dostępu;

Or. en
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Poprawka 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „właściwy organ” oznacza 
wyznaczony krajowy organ sądowy w 
państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 355
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „właściwy organ” oznacza 
wyznaczony krajowy organ sądowy w 
państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zgłoszenie” oznacza 
zawiadomienie skierowane przez właściwy 
organ lub, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni organ Unii do dostawcy usług 
hostingowych, dotyczące informacji, które 
można uznać za treści o charakterze 
terrorystycznym, celem dobrowolnego 
zbadania przez danego dostawcę 
zgodności tych informacji z jego własnymi 

skreśla się
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warunkami mającymi na celu 
zapobieganie rozpowszechnianiu treści o 
charakterze terrorystycznym;

Or. en

Poprawka 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zgłoszenie” oznacza 
zawiadomienie skierowane przez właściwy 
organ lub, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni organ Unii do dostawcy usług 
hostingowych, dotyczące informacji, które 
można uznać za treści o charakterze 
terrorystycznym, celem dobrowolnego 
zbadania przez danego dostawcę 
zgodności tych informacji z jego własnymi 
warunkami mającymi na celu 
zapobieganie rozpowszechnianiu treści o 
charakterze terrorystycznym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 358
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zgłoszenie” oznacza 
zawiadomienie skierowane przez właściwy 
organ lub, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni organ Unii do dostawcy usług 
hostingowych, dotyczące informacji, które 
można uznać za treści o charakterze 
terrorystycznym, celem dobrowolnego 

skreśla się
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zbadania przez danego dostawcę 
zgodności tych informacji z jego własnymi 
warunkami mającymi na celu 
zapobieganie rozpowszechnianiu treści o 
charakterze terrorystycznym;

Or. en

Poprawka 359
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zgłoszenie” oznacza 
zawiadomienie skierowane przez właściwy 
organ lub, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni organ Unii do dostawcy usług 
hostingowych, dotyczące informacji, które 
można uznać za treści o charakterze 
terrorystycznym, celem dobrowolnego 
zbadania przez danego dostawcę 
zgodności tych informacji z jego własnymi 
warunkami mającymi na celu 
zapobieganie rozpowszechnianiu treści o 
charakterze terrorystycznym;

skreśla się

Or. en


