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Poprawka 474
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednolity rynek usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiana dyrektywy 
2000/31/WE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Biorąc pod uwagę szczególne 
cechy przedmiotowych usług i związaną 
z nimi potrzebę nałożenia na dostawców 
tych usług określonych szczególnych 
obowiązków, należy wyodrębnić w ramach 
określonej w niniejszym rozporządzeniu 
szerszej kategorii dostawców usług 
hostingu podkategorię platform 
internetowych. Platformy internetowe, 
takie jak serwisy społecznościowe lub 
internetowe platformy handlowe, należy 
zdefiniować jako dostawców usług 
hostingu, którzy nie tylko przechowują 
informacje przekazane przez odbiorców 
usługi na ich żądanie, ale także 
rozpowszechniają publicznie te informacje, 
ponownie na ich żądanie. Aby jednak 
uniknąć nakładania zbyt szerokiego 
zakresu obowiązków, dostawców usług 
hostingu nie należy uznawać za platformy 
internetowe, w przypadku gdy publiczne 
rozpowszechnianie jest zaledwie 
nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją 
innej usługi, której to funkcji 
z obiektywnych względów technicznych 
nie można wykorzystywać bez tej innej 
głównej usługi, a włączenie takiej funkcji 
nie jest sposobem na obejście stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
mających zastosowanie do platform 
internetowych. Na przykład taką funkcję 
może stanowić sekcja gazety internetowej 

(13) Biorąc pod uwagę szczególne 
cechy przedmiotowych usług i związaną 
z nimi potrzebę nałożenia na dostawców 
tych usług określonych szczególnych 
obowiązków, należy wyodrębnić w ramach 
określonej w niniejszym rozporządzeniu 
szerszej kategorii dostawców usług 
hostingu podkategorię platform 
internetowych. Platformy internetowe, 
takie jak serwisy społecznościowe, 
platformy wymiany treści, platformy 
transmisji strumieniowej na żywo lub 
internetowe platformy handlowe, należy 
zdefiniować jako dostawców usług 
hostingu, którzy nie tylko przechowują 
informacje przekazane przez odbiorców 
usługi na ich żądanie, ale także 
rozpowszechniają publicznie te informacje, 
ponownie na ich żądanie, lub też 
odgrywają aktywną rolę w 
rozpowszechnianiu treści tworzonych 
przez użytkowników. Wyszukiwarki 
internetowe i równoważne usługi można 
również uznać za platformy internetowe, 
jeżeli usługi te są zgodne z definicją 
platformy internetowej określoną w 
niniejszym rozporządzeniu. Aby jednak 
uniknąć nakładania zbyt szerokiego 
zakresu obowiązków, dostawców usług 
hostingu nie należy uznawać za platformy 
internetowe, w przypadku gdy publiczne 
rozpowszechnianie jest zaledwie 
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przeznaczona na komentarze, w przypadku 
której jest oczywiste, że ma ona charakter 
poboczny w stosunku do głównej usługi, 
jaką jest publikowanie wiadomości, za 
które odpowiedzialność redakcyjną ponosi 
wydawca.

nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją 
innej usługi, której to funkcji 
z obiektywnych względów technicznych 
nie można wykorzystywać bez tej innej 
głównej usługi, a włączenie takiej funkcji 
nie jest sposobem na obejście stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
mających zastosowanie do platform 
internetowych. Na przykład taką funkcję 
może stanowić sekcja gazety internetowej 
przeznaczona na komentarze, w przypadku 
której jest oczywiste, że ma ona charakter 
poboczny w stosunku do głównej usługi, 
jaką jest publikowanie wiadomości, za 
które odpowiedzialność redakcyjną ponosi 
wydawca.
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Poprawka 475
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednolity rynek usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiana dyrektywy 
2000/31/WE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65a) Interoperacyjność z bardzo dużymi 
platformami internetowymi jest pożądana, 
gdyż może stworzyć nowe możliwości 
rozwoju innowacyjnych usług, 
przezwyciężyć uzależnienie od jednego 
dostawcy i zapewnić konkurencję, a 
użytkownikom wybór. Dzięki temu 
odbiorcy usługi będą mogli skorzystać na 
interakcji między platformami. Bardzo 
duże platformy internetowe mogą 
udostępniać interfejs programowania 
aplikacji, przez który platformy osób 
trzecich i ich użytkownicy mogą 
współpracować z głównymi funkcjami i 
odbiorcami podstawowych usług 
oferowanych przez platformę. Te główne 
funkcje mogłyby obejmować możliwość 
otrzymywania informacji z określonych 
kont, udostępniania dostarczanych treści i 
reagowania na nie. Ponadto bardzo duże 
platformy internetowe mogłyby zapewnić 
interoperacyjność głównych funkcji 
swoich usług z innymi platformami 
internetowymi, aby umożliwić 
komunikację między platformami. Ta 
możliwość nie powinna ograniczać, 
krępować ani opóźniać ich zdolności do 
rozwiązywania problemów związanych z 
bezpieczeństwem i powinna być zgodna z 
wszystkimi obowiązkami platform, 
zwłaszcza w odniesieniu do praw 



AM\1247044PL.docx PE702.829v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

podstawowych i ochrony prywatności. 
Komisja powinna zwrócić się do 
europejskich organów normalizacyjnych o 
opracowanie niezbędnych norm 
technicznych w zakresie 
interoperacyjności, takich jak protokół 
interoperacyjności oraz interoperacyjność 
danych i możliwość ich przenoszenia.

Or. en
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Poprawka 476
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednolity rynek usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiana dyrektywy 
2000/31/WE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65b) Bardzo duże platformy internetowe 
powinny gwarantować możliwość 
przenoszenia recenzji do systemu oceny 
reputacji innego operatora platformy po 
rozwiązaniu umowy między 
użytkownikiem platformy a platformą. W 
trosce o przejrzystość należy uprzednio 
poinformować o procedurach, wymogach 
technicznych, ramach czasowych i 
opłatach mających zastosowanie w 
przypadku, gdy użytkownik platformy 
zapragnie przenieść recenzje do systemu 
oceny reputacji innego operatora 
platformy. Jeżeli operator platformy 
docelowej wyświetla recenzje 
importowane z innej platformy, powinien 
w miarę możliwości wskazywać źródło 
takich recenzji.

Or. en
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Poprawka 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednolity rynek usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiana dyrektywy 
2000/31/WE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dostawcy usług pośrednich 
kwalifikujący się do statusu 
mikroprzedsiębiorstwa lub małego 
i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) w 
rozumieniu załącznika do 
zalecenia 2003/361/WE, którym pomimo 
rozsądnych starań nie udało się uzyskać 
usług przedstawiciela prawnego, mają 
możliwość wystąpienia z wnioskiem, aby 
koordynator ds. usług cyfrowych z 
państwa członkowskiego, w którym 
przedsiębiorstwo zamierza ustanowić 
przedstawiciela prawnego, ułatwił dalszą 
współpracę i zalecił możliwe rozwiązania, 
w tym możliwość reprezentacji zbiorowej.

Or. en


