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Poprawka 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Chociaż zasadniczo należy 
przestrzegać swobody umów 
przysługującej dostawcom usług 
pośrednich, należy ustanowić pewne 
zasady dotyczące treści, stosowania 
i egzekwowania warunków korzystania 
z usług tych dostawców w celu 
zapewnienia przejrzystości, ochrony 
odbiorców usługi oraz unikania 
nieuczciwych lub arbitralnych wyników.

(38) Chociaż zasadniczo należy 
przestrzegać swobody umów 
przysługującej dostawcom usług 
pośrednich, należy ustanowić pewne 
zasady dotyczące treści, stosowania 
i egzekwowania warunków korzystania 
z usług tych dostawców w celu 
zapewnienia ochrony praw podstawowych, 
w szczególności wolności wypowiedzi i 
informacji, przejrzystości, ochrony 
odbiorców usługi oraz unikania 
dyskryminujących, nieuczciwych lub 
arbitralnych wyników. Warunki 
korzystania z usług w żaden sposób nie 
mogą ograniczać wolności słowa ani 
hamować debaty publicznej ani 
ograniczać pełnego dostępu niektórych 
użytkowników do usługi ze względu na ich 
przekonania, chyba że dana informacja 
jest niezgodna z zadeklarowanym celem 
usługi. Ponadto, jeżeli bardzo duże 
platformy internetowe umożliwiają w 
ramach swoich usług prowadzenie debaty 
publicznej, nie powinny ograniczać 
dostępu do informacji pochodzących od 
legalnych organizacji działających w 
interesie publicznym, np. partii 
politycznych lub organizacji 
nienastawionych na zysk, pozbawiając je 
dostępu do swoich usług. W takim 
przypadku usunięcie określonych 
nielegalnych treści w internecie nie może 
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skutkować decyzją o zawieszeniu lub 
usunięciu konta odbiorców. W 
szczególności ważne jest zapewnienie, aby 
warunki korzystania z usług były 
sformułowane w sposób jasny i 
jednoznaczny, zgodnie z obowiązującym 
prawem unijnym i krajowym. Warunki 
korzystania z usług powinny zawierać 
informacje na temat wszelkich polityk, 
procedur, środków i narzędzi 
wykorzystywanych do celów moderowania 
treści, w tym algorytmicznego 
podejmowaniu decyzji, weryfikacji przez 
człowieka, a także prawa do zakończenia 
korzystania z usługi. Dostawcy usług 
pośrednich powinni również zapewnić 
usługobiorcom zwięzłe i łatwe do 
odczytania streszczenie głównych 
elementów warunków korzystania z usług, 
w tym dostępnych środków zaradczych, w 
stosownych przypadkach z 
wykorzystaniem elementów graficznych, 
takich jak ikony.

Or. en

Uzasadnienie

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.



AM\1247023PL.docx PE702.829v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.1.2022 A9-0356/494

Poprawka 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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 2 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „internetowy serwis 
społecznościowy” oznacza platformę 
umożliwiającą użytkownikom końcowym 
łączenie się i komunikowanie ze sobą, 
a także udostępnianie i odkrywanie treści 
na różnych urządzeniach, w szczególności 
za pośrednictwem czatów, postów, filmów 
wideo i rekomendacji;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji internetowego serwisu społecznościowego jest niezbędne do 
osiągnięcia spójnego wniosku i ustanowienia proporcjonalnego zbioru przepisów dla bardzo 
dużych platform internetowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że Parlament nie 
uwzględni najważniejszych wyzwań, jakie tego rodzaju platformy stwarzają dla obywateli i 
indywidualnych użytkowników. Proponowana definicja jest zgodna ze stanowiskiem 
Parlamentu w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, co zapewnia zainteresowanym stronom 
dodatkową pewność prawa i przewidywalność.
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Poprawka 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy internetowych serwisów 
społecznościowych uznanych za bardzo 
duże platformy internetowe zgodnie z art. 
25 wyznaczają przedstawiciela prawnego 
w państwie członkowskim, w którym 
dostawca oferuje swoje usługi, na wniosek 
koordynatora ds. usług cyfrowych tego 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze wyjątku państwo 
członkowskie ma jurysdykcję do celów 
nadzoru i egzekwowania przez właściwe 
organy krajowe obowiązków nałożonych 
na dostawcę na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku gdy 
dostawca jest internetowym serwisem 
społecznościowym uznanym za bardzo 
dużą platformę internetową zgodnie z art. 
25 i oferuje usługi użytkownikom w tym 
państwie członkowskim.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Poprawka 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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 43 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odbiorcom usługi przysługuje prawo do 
wniesienia skargi na dostawców usług 
pośrednich w związku z domniemanym 
naruszeniem niniejszego rozporządzenia do 
koordynatora ds. usług cyfrowych państwa 
członkowskiego, w którym odbiorca 
zamieszkuje lub ma siedzibę. Koordynator 
ds. usług cyfrowych dokonuje oceny skargi 
i, w stosownych przypadkach, przekazuje 
ją koordynatorowi ds. usług cyfrowych 
miejsca siedziby. Jeżeli skarga podlega 
kompetencji innego właściwego organu 
w jego państwie członkowskim, 
koordynator ds. usług cyfrowych 
otrzymujący skargę przekazuje ją temu 
organowi.

Odbiorcom usługi przysługuje prawo do 
wniesienia skargi na dostawców usług 
pośrednich w związku z domniemanym 
naruszeniem niniejszego rozporządzenia do 
koordynatora ds. usług cyfrowych państwa 
członkowskiego, w którym odbiorca 
zamieszkuje lub ma siedzibę. W trakcie 
postępowania obie strony mają prawo do 
bycia wysłuchanymi i do otrzymania 
odpowiednich informacji na temat statusu 
postępowania. Koordynator ds. usług 
cyfrowych dokonuje oceny skargi i, 
w stosownych przypadkach, przekazuje ją 
koordynatorowi ds. usług cyfrowych 
miejsca siedziby bez zbędnej zwłoki. 
Ocena skargi może zostać uzupełniona o 
opinię koordynatora ds. usług cyfrowych 
państwa członkowskiego, w którym 
odbiorca zamieszkuje lub ma siedzibę, 
dotyczącą sposobu rozwiązania sprawy z 
uwzględnieniem prawa krajowego i 
kontekstu społeczno-kulturowego danego 
państwa członkowskiego. Jeżeli skarga 
podlega kompetencji innego właściwego 
organu w jego państwie członkowskim, 
koordynator ds. usług cyfrowych 
otrzymujący skargę przekazuje ją temu 
organowi bez zbędnej zwłoki.

Or. en
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