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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Działanie przeciwko nielegalnym 
treściom można podejmować szybciej i jest 
ono rzetelniejsze, jeśli platformy 
internetowe wprowadzą niezbędne środki 
w celu zapewnienia priorytetowego 
traktowania zgłoszeń przekazywanych 
przez zaufane podmioty sygnalizujące za 
pośrednictwem mechanizmów zgłaszania 
i działania wymaganych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla wymogu przetwarzania 
wszystkich zgłoszeń przekazywanych 
w ramach tych mechanizmów 
i podejmowania decyzji w ich sprawie 
w sposób terminowy i obiektywny oraz 
z zachowaniem należytej staranności. 
Status zaufanego podmiotu 
sygnalizującego należy przyznawać 
wyłącznie podmiotom, a nie osobom, które 
wykazały między innymi, że posiadają 
szczególną wiedzę ekspercką 
i kompetencje w zakresie zwalczania 
nielegalnych treści, że reprezentują 
interesy zbiorowe oraz że działają 
w sposób obiektywny i z należytą 
starannością. Podmioty takie mogą mieć 

(46) Działanie przeciwko nielegalnym 
treściom można podejmować szybciej i jest 
ono rzetelniejsze, jeśli platformy 
internetowe wprowadzą niezbędne środki 
w celu zapewnienia priorytetowego 
traktowania zgłoszeń przekazywanych 
przez zaufane podmioty sygnalizujące za 
pośrednictwem mechanizmów zgłaszania 
i działania wymaganych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla wymogu przetwarzania 
wszystkich zgłoszeń przekazywanych 
w ramach tych mechanizmów 
i podejmowania decyzji w ich sprawie 
w sposób terminowy i obiektywny oraz 
z zachowaniem należytej staranności. 
Status zaufanego podmiotu 
sygnalizującego należy przyznawać 
wyłącznie podmiotom, a nie osobom, które 
wykazały między innymi, że posiadają 
szczególną wiedzę ekspercką 
i kompetencje w zakresie zwalczania 
nielegalnych treści oraz że działają 
w sposób obiektywny i z należytą 
starannością. Mogą to być organy 
publiczne, np. w przypadku treści 
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charakter publiczny, np. w przypadku 
treści o charakterze terrorystycznym mogą 
to być jednostki ds. zgłaszania 
podejrzanych treści w internecie krajowych 
organów ścigania lub Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Ścigania („Europol”); mogą być to także 
organizacje pozarządowe i podmioty 
mieszane, takie jak organizacje należące do 
sieci gorących linii stowarzyszenia 
INHOPE służących do zgłaszania 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych 
oraz organizacje zajmujące się zgłaszaniem 
nielegalnych treści rasistowskich 
i ksenofobicznych w internecie. 
W przypadku praw własności 
intelektualnej organizacjom branżowym 
i posiadaczom praw można przyznać status 
zaufanego podmiotu sygnalizującego, 
jeżeli wykażą, że spełniają mające 
zastosowanie warunki. Przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
zaufanych podmiotów sygnalizujących nie 
należy rozumieć jako uniemożliwiające 
platformom internetowym podobne 
traktowanie zgłoszeń przekazywanych 
przez podmioty lub osoby, którym nie 
przyznano statusu zaufanego podmiotu 
sygnalizującego na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, lub podejmowanie innego 
rodzaju współpracy z innymi podmiotami 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami, w tym z niniejszym 
rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/79443.

o charakterze terrorystycznym, jednostki 
ds. zgłaszania podejrzanych treści 
w internecie krajowych organów ścigania 
lub Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania 
(„Europol”) lub mogą być to organizacje 
pozarządowe i podmioty mieszane, takie 
jak organizacje należące do sieci gorących 
linii stowarzyszenia INHOPE służących do 
zgłaszania materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych oraz organizacje zajmujące się 
zgłaszaniem nielegalnych treści 
rasistowskich i ksenofobicznych 
w internecie. W przypadku praw własności 
intelektualnej organizacjom branżowym, 
organizacjom posiadaczy praw i osobom 
prawnym można przyznać status 
zaufanego podmiotu sygnalizującego, 
jeżeli wykażą, że spełniają mające 
zastosowanie warunki. Przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
zaufanych podmiotów sygnalizujących nie 
należy rozumieć jako uniemożliwiające 
platformom internetowym podobne 
traktowanie zgłoszeń przekazywanych 
przez podmioty lub osoby, którym nie 
przyznano statusu zaufanego podmiotu 
sygnalizującego na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, lub podejmowanie innego 
rodzaju współpracy z innymi podmiotami 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami, w tym z niniejszym 
rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/79443.

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

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

Uzasadnienie

Posiadacze praw powinni mieć możliwość odwołania się bez korzystania z zaufanego 
podmiotu sygnalizującego.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(106a) Stosowany na rynkach cyfrowych 
komercyjny model profilowania tak, aby 
przyciągnąć uwagę, w którym algorytmy 
nadają pierwszeństwo kontrowersyjnym 
treściom i przyczyniają się w ten sposób do 
ich rozpowszechniania w internecie, 
osłabia zaufanie konsumentów do rynków 
cyfrowych. Wobec tego niniejsze 
rozporządzenie powinno uniemożliwić 
takie praktyki i dać użytkownikom większą 
kontrolę nad sposobem prezentacji 
plasowania.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy internetowe 
platformy handlowe i sklepy internetowe 
wcześniej wycofały, usunęły lub 
uniemożliwiły dostęp do nielegalnych 
towarów i usług, podejmują wszelkie 
racjonalne i proporcjonalne kroki w celu 
zablokowania lub uniemożliwienia 
dostępu do tych nielegalnych treści lub 
wszelkich identycznych treści lub trwałego 
ich usunięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Z niedawnego badania ECHA wynika, że 95 % produktów sprzedawanych na internetowych 
platformach handlowych nie spełnia norm europejskich. Należy zatem chronić konsumentów 
przed tymi zagrożeniami. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-
8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


