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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze 
terrorystycznym
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0640),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-
0405/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki 
Czeskiej, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz opinie przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji i 
przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0000/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

                                               
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, a jednocześnie ustanawia 
odpowiednie i solidne gwarancje 
zapewniające ochronę odnośnych praw 
podstawowych. Obejmuje to prawo do 
poszanowania życia prywatnego i do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
skutecznej ochrony sądowej, prawo do 
wolności wypowiedzi, w tym wolność 
otrzymywania i przekazywania informacji, 

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

prawo do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zasadę 
niedyskryminacji. Właściwe organy 
i dostawcy usług hostingowych powinni 
przyjmować wyłącznie środki, które są 
konieczne, odpowiednie i proporcjonalne 
w ramach społeczeństwa 
demokratycznego, biorąc pod uwagę 
szczególne znaczenie, jakie ma wolność 
wypowiedzi i informacji, która jest jednym 
z podstawowych fundamentów 
pluralistycznego społeczeństwa 
demokratycznego oraz jedną z wartości, na 
których opiera się Unia. Niezależnie od 
środków należy unikać ingerencji
w wolność wypowiedzi i informacji, a 
także, w miarę możliwości, środki te 
powinny służyć zapobieganiu 
rozpowszechnianiu treści o charakterze 
terrorystycznym poprzez zastosowanie 
ściśle ukierunkowanego podejścia, lecz 
nie mogą wywierać wpływu na prawo do 
zgodnego z prawem otrzymywania 
i udzielania informacji, z uwzględnieniem 
centralnej roli dostawców usług 
hostingowych w ułatwianiu debaty 
publicznej oraz w rozpowszechnianiu 
i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów 
zgodnie z prawem.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego zapisano w art. 19 TUE 
i art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed właściwym sądem 
krajowym przeciwko wszelkim środkom 
wprowadzonym na podstawie niniejszego 

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

rozporządzenia, które mogą negatywnie 
wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to 
obejmuje w szczególności, w kontekście 
niniejszego rozporządzenia, możliwość 
zakwestionowania przez użytkowników
usunięcia treści w następstwie środków 
podjętych przez dostawcę usług 
hostingowych, jak przewidziano w 
niniejszym rozporządzeniu, oraz 
możliwość uzyskania informacji na temat 
skutecznych środków odwoławczych. 
Obejmuje ono również prawo do 
skutecznego zaskarżenia przez dostawców 
usług hostingowych i dostawców treści 
nakazów usunięcia, nakładanych 
proaktywnych środków lub kar, przed 
sądem państwa członkowskiego, którego 
organy wydały nakaz usunięcia, nałożyły 
proaktywne środki lub kary, albo przed 
sądem, w którym dostawca usług 
hostingowych ma miejsce prowadzenia 
działalności lub przedstawicielstwo.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia jasności 
w odniesieniu do działań, które zarówno 
dostawcy usług hostingowych, jak 
i właściwe organy powinny podejmować, 
aby zapobiegać rozpowszechnianiu 
w internecie treści o charakterze 
terrorystycznym, w niniejszym 
rozporządzeniu należy w celach 
prewencyjnych ustanowić definicję treści 
o charakterze terrorystycznym w oparciu 
o definicję przestępstw terrorystycznych na 
podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. 
Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
najbardziej szkodliwej propagandzie 

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

terrorystycznej w internecie definicja 
powinna obejmować materiały 
i informacje, które podżegają, zachęcają 
lub nakłaniają do popełniania przestępstw 
terrorystycznych lub do ich wspierania, 
a także dostarczają instrukcji dotyczących 
popełniania takich przestępstw lub 
propagują udział w działaniach grupy 
terrorystycznej. Informacje takie obejmują 
w szczególności tekst, obrazy, nagrania 
dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, 
czy treści stanowią treści o charakterze 
terrorystycznym w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy oraz 
dostawcy usług hostingowych powinni 
uwzględniać takie czynniki, jak charakter 
i treść oświadczeń, kontekst, w jakim 
oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, 
w jakim stopniu mogą spowodować 
szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny 
czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany 
materiał został wytworzony przez 
wymienioną w wykazie UE organizację 
terrorystyczną lub osobę, można go 
przypisać takiej organizacji lub osobie lub 
jest rozpowszechniany w imieniu takiej 
organizacji lub osoby. Treści 
rozpowszechniane w celach edukacyjnych, 
dziennikarskich lub badawczych powinny 
być odpowiednio chronione. Ponadto 
wyrażanie radykalnych, polemicznych lub 
kontrowersyjnych poglądów w ramach 
debaty publicznej na drażliwe kwestie 
polityczne nie powinno być uznawane za 
treści o charakterze terrorystycznym. 
Prawo do wyrażenia takich poglądów 
może być przywoływane przed sądem 
państwa członkowskiego, w którym 
dostawca usług hostingowych ma swoje 
główne miejsce prowadzenia działalności 
lub w którym mieszka lub ma miejsce 
prowadzenia działalności przedstawiciel 
prawny wyznaczony przez dostawcę usług 
hostingowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
hostingowych nakazów usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich po 
przeprowadzeniu oceny przez właściwe 
organy powinny zostać zharmonizowane. 
Państwa członkowskie powinny zachować
swobodę wyboru właściwych organów, 
która umożliwi im wyznaczenie w tym celu 
organów administracyjnych, organów 
ścigania lub organów sądowych. Biorąc 
pod uwagę prędkość, z jaką treści 
o charakterze terrorystycznym są 
rozpowszechniane w internecie, przepis ten 
nakłada na dostawców usług hostingowych 

(13) Procedura i obowiązki wynikające 
ze skierowanych do dostawców usług 
hostingowych nakazów usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym lub 
uniemożliwienia dostępu do nich po 
przeprowadzeniu oceny przez właściwe 
organy powinny zostać zharmonizowane. 
Państwa członkowskie powinny mieć
swobodę wyznaczenia jednego właściwego 
organu do tego zadania, chyba że 
uregulowania konstytucyjne 
uniemożliwiają powierzenie 
odpowiedzialności jednemu organowi. 
Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści 
o charakterze terrorystycznym są 
rozpowszechniane w internecie, przepis ten 
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obowiązek zapewnienia usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym 
zidentyfikowanych w nakazie usunięcia 
lub uniemożliwienia dostępu do nich 
w ciągu jednej godziny od otrzymania 
nakazu usunięcia. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

nakłada na dostawców usług hostingowych 
obowiązek zapewnienia usunięcia treści 
o charakterze terrorystycznym 
zidentyfikowanych w nakazie usunięcia 
lub uniemożliwienia dostępu do nich 
w ciągu jednej godziny od otrzymania 
nakazu usunięcia. To do dostawców usług 
hostingowych należy decyzja, czy usunąć 
dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do 
tych treści użytkownikom w Unii.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

__________________ __________________

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

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

identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
(Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 10

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 

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

roczne sprawozdania na temat 
przejrzystości zawierające istotne 
informacje na temat działań podjętych 
w związku z wykrywaniem, identyfikacją 
i usuwaniem treści o charakterze 
terrorystycznym, a także liczby 
przypadków ograniczeń zastosowanych do
legalnych treści. Organy właściwe do 
wydawania nakazów usunięcia powinny 
również publikować roczne sprawozdania 
na temat przejrzystości zawierające istotne 
informacje dotyczące liczby wydanych 
nakazów sądowych, liczby usuniętych 
treści, liczby zidentyfikowanych i 
wykrytych usuniętych treści o charakterze 
terrorystycznym oraz liczby ograniczeń 
zastosowanych do legalnych treści..

Or. en

Poprawka 11

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, co powinno obejmować 
informacje na temat wszystkich 
skutecznych możliwości odwoławczych, w 
tym sądowych środków zaskarżenia. 
Wymóg, aby dostawca usług hostingowych 
przywrócił treści, w przypadku gdy zostały 
one błędnie usunięte, nie ma wpływu na 
możliwość egzekwowania przez 
dostawców usług hostingowych własnych 
warunków w innych przypadkach.
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Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 13

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, w 
zależności od wielkości dostawcy usług 
hostingowych i środków, jakimi 
dysponuje. Nieprzestrzeganie przepisów 
w poszczególnych przypadkach może być 
karane przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasady ne bis in idem i zasady 
proporcjonalności oraz zapewnieniu, by 
sankcje takie uwzględniały systematyczne 
nieprawidłowości. Aby zagwarantować 
pewność prawa, w rozporządzeniu należy 
określić zakres, w jakim odpowiednie 
obowiązki mogą podlegać sankcjom. 
Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 
powinny być przyjmowane wyłącznie 
w odniesieniu do obowiązków 
wynikających z wniosku o sprawozdanie 
na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji 
o narzuceniu dodatkowych proaktywnych 
środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy 
ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, 
należy odpowiednio uwzględnić zasoby 
finansowe dostawcy usług. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby sankcje nie 
zachęcały do usuwania treści, które nie są 
treściami o charakterze terrorystycznym.
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Poprawka 14

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 rozpowszechniania 
w internecie treści o charakterze 
terrorystycznym oraz reagowania na takie 
wykorzystanie. Ustanawia się w nim 
w szczególności:

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 16

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 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty świadczące usługi, które nie są udostępniane ogółowi społeczeństwa, oraz w 
przypadku gdy sama treść nie jest dostępna usługodawcom, nie powinny zostać objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ może to prowadzić do konfliktu z zasadami 
prywatności i naruszać przepis dotyczący usług w zakresie infrastruktury przetwarzania w 
chmurze. Zakresem tym powinni być objęci usługodawcy ułatwiający rozpowszechnianie 
treści wśród wielu użytkowników końcowych i ogółu społeczeństwa.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
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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

Uzasadnienie

Podmioty świadczące usługi, które nie są udostępniane ogółowi społeczeństwa, oraz w 
przypadku gdy sama treść nie jest dostępna usługodawcom, nie powinny zostać objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia, ponieważ może to prowadzić do konfliktu z zasadami 
prywatności i naruszać przepis dotyczący usług w zakresie infrastruktury przetwarzania w 
chmurze. Zakresem tym powinni być objęci usługodawcy ułatwiający rozpowszechnianie 
treści wśród wielu użytkowników końcowych i ogółu społeczeństwa.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostawcy usług hostingowych 
podejmują odpowiednie, rozsądne 
i proporcjonalne działania zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem przeciwko 
rozpowszechnianiu w internecie treści 
o charakterze terrorystycznym oraz w celu 
ochrony użytkowników przed treściami 
o charakterze terrorystycznym. Działają 
przy tym w sposób staranny, 
proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz 
z należytym uwzględnieniem, niezależnie 
od okoliczności, praw podstawowych 
użytkowników, a także uwzględniają 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym 
i demokratycznym społeczeństwie. W 
szczególności działania te nie są 
równoznaczne z ogólnym 
monitorowaniem.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach –
decyzję o nieujawnianiu informacji 
o usunięciu treści o charakterze 
terrorystycznym lub uniemożliwieniu 
dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

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

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) terminy na wniesienie odwołania 
przewidziane dla dostawcy usług 
hostingowych i dostawcy treści.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych 
wprowadzają proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym. Środki te są skuteczne 
i proporcjonalne oraz uwzględniają 

1. W stosownych przypadkach 
dostawcy usług hostingowych mogą 
wprowadzić proaktywne środki w celu 
ochrony swoich usług przed 
rozpowszechnianiem treści o charakterze 
terrorystycznym, w szczególności w 
przypadkach, gdy występuje znaczny 
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zagrożenie i poziom narażenia na treści 
o charakterze terrorystycznym, prawa 
podstawowe użytkowników oraz 
podstawowe znaczenie wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym 
i demokratycznym społeczeństwie.

poziom narażenia na treści o charakterze 
terrorystycznym i znaczny odbiór nakazów 
usunięcia. Środki te są skuteczne, 
ukierunkowane i proporcjonalne do 
zagrożenia i poziomu narażenia na treści 
o charakterze terrorystycznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw 
podstawowych użytkowników oraz 
podstawowego znaczenia wolności 
wypowiedzi i informacji w otwartym 
i demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

funkcjonowania proaktywnych środków, 
w szczególności wykorzystania 
zautomatyzowanych narzędzi.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przegląd i wyniki procedur 
rozpatrywania skarg.

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

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2



PE633.042v01-00 26/29 PR\1174496PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Takie gwarancje obejmują przede 
wszystkim nadzór i weryfikację przez 
człowieka właściwości decyzji dotyczącej 
usunięcia treści lub odmowy dostępu do 
treści, w szczególności w odniesieniu do 
prawa do swobody wypowiedzi i 
informacji. Nadzór prowadzony przez 
człowieka jest wymagany w przypadkach, 
gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za 
treści o charakterze terrorystycznym, czy 
też nie, wymagana jest szczegółowa ocena 
danego kontekstu.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2, 
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mechanizm składania skarg przez 
dostawców usług hostingowych ma 
charakter uzupełniający w stosunku do 
obowiązujących przepisów i procedur 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ na potrzeby:

Or. en

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwe organy uznają 
niezamierzone opóźnienia, w 
szczególności ze strony małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność, za czynniki 
łagodzące przy określaniu rodzajów i 
wysokości kar.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obejmuje również wpływ niniejszego 
rozporządzenia na wolność wypowiedzi i 
informacji. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu towarzyszą wnioski 
ustawodawcze. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji informacje niezbędne 
do przygotowania sprawozdania.

Or. en
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