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15.1.2022 A9-0356/509

Poprawka 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu skorzystania z wyłączenia 
odpowiedzialności dotyczącego usług 
hostingu dostawca powinien, od chwili 
uzyskania wiarygodnej wiadomości lub 
wiedzy o nielegalnych treściach, 
niezwłocznie podjąć działania w celu 
usunięcia tych treści lub uniemożliwienia 
dostępu do nich. Usuwanie lub 
uniemożliwianie dostępu musi być 
przeprowadzane z poszanowaniem zasady 
wolności wypowiedzi. Dostawca może 
uzyskać taką wiarygodną wiadomość lub 
wiedzę w szczególności w drodze 
dochodzenia z własnej inicjatywy lub 
zgłoszeń przekazanych mu przez osoby lub 
podmioty zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, o ile zgłoszenia te są 
wystarczająco precyzyjne i odpowiednio 
uzasadnione, aby umożliwić działającemu 
z należytą starannością podmiotowi 
gospodarczemu rozsądną identyfikację 
i ocenę domniemanych nielegalnych treści 

(22) W celu skorzystania z wyłączenia 
odpowiedzialności dotyczącego usług 
hostingu dostawca powinien, po uzyskaniu 
wiedzy o nielegalnym charakterze treści, a 
więc po uzyskaniu wiarygodnej 
wiadomości lub wiedzy, niezwłocznie 
podjąć działania w celu usunięcia tych 
treści lub uniemożliwienia dostępu do nich. 
Niezwłocznie oznacza „tak szybko, jak to 
możliwe” w odniesieniu do wszystkich 
treści i „natychmiast” w odniesieniu do 
transmisji na żywo oraz treści, które 
wykazują szczególną wrażliwość czasową. 
Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu 
musi być przeprowadzane 
z poszanowaniem wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów i Karty praw 
podstawowych, w tym zasady wolności 
wypowiedzi i prawa do otrzymywania i 
przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych. Dostawca 
może uzyskać wiarygodną wiadomość lub 
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oraz, w stosownych przypadkach, podjęcie 
przeciwko nim działań.

wiedzę o nielegalnym charakterze treści, 
w szczególności w drodze dochodzenia 
z własnej inicjatywy lub zgłoszeń 
przekazanych mu przez osoby lub 
podmioty zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, o ile zgłoszenia te są 
wystarczająco precyzyjne i odpowiednio 
uzasadnione, aby umożliwić działającemu 
z należytą starannością dostawcy usług 
hostingu rozsądną identyfikację i ocenę 
domniemanych nielegalnych treści oraz, 
w stosownych przypadkach, podjęcie 
przeciwko nim działań. Dopóki dostawcy 
działają po uzyskaniu faktycznej wiedzy, 
powinni korzystać ze zwolnień z 
odpowiedzialności, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby akt o usługach cyfrowych był skuteczny w odniesieniu do usuwania nielegalnych treści 
lub uniemożliwiania dostępu do nich za pośrednictwem usług online, w akcie o usługach 
cyfrowych należy zapewnić, aby szybkie usuwanie wszystkich treści lub uniemożliwianie 
dostępu do nich odbywało się jak najszybciej, a niezwłocznie podczas transmisji na żywo oraz 
w odniesieniu do treści o szczególnej wrażliwości czasowej, biorąc pod uwagę, że w tych 
przypadkach większość wartości ekonomicznej stanowi transmisja na żywo.
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15.1.2022 A9-0356/510

Poprawka 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Chociaż w przepisach rozdziału II 
niniejszego rozporządzenia 
skoncentrowano się na wyłączeniu 
odpowiedzialności dostawców usług 
pośrednich, należy przypomnieć, że 
pomimo ogólnie istotnej roli, jaką 
odgrywają ci dostawcy, problemu 
nielegalnych treści i działań w internecie 
nie należy rozwiązywać, skupiając się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
i obowiązkach takich dostawców. W miarę 
możliwości osoby trzecie, których dotyczą 
nielegalne treści przekazywane lub 
przechowywane w internecie, powinny 
starać się rozwiązywać konflikty związane 
z takimi treściami bez angażowania 
odnośnych dostawców usług pośrednich. 
Odbiorców usługi należy pociągać do 
odpowiedzialności, jeżeli stanowią tak 

(26) Chociaż w przepisach rozdziału II 
niniejszego rozporządzenia 
skoncentrowano się na wyłączeniu 
odpowiedzialności dostawców usług 
pośrednich, należy przypomnieć, że 
pomimo ogólnie istotnej roli, jaką 
odgrywają ci dostawcy, problemu 
nielegalnych treści i działań w internecie 
nie należy rozwiązywać, skupiając się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
i obowiązkach takich dostawców. 
Odbiorców usługi należy pociągać do 
odpowiedzialności, jeżeli stanowią tak 
mające zastosowanie przepisy prawa Unii 
i prawa krajowego określające taką 
odpowiedzialność, za nielegalne treści, 
które dostarczają i mogą rozpowszechniać 
za pomocą usług pośrednich. 
W stosownych przypadkach 
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mające zastosowanie przepisy prawa Unii 
i prawa krajowego określające taką 
odpowiedzialność, za nielegalne treści, 
które dostarczają i mogą rozpowszechniać 
za pomocą usług pośrednich. 
W stosownych przypadkach 
w zapobieganiu rozpowszechnianiu 
nielegalnych treści w internecie, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
prawa, powinny również pomagać inne 
podmioty, takie jak moderatorzy grup 
w zamkniętych środowiskach 
internetowych, w szczególności 
w przypadku dużych grup. Ponadto 
w przypadku gdy konieczny jest udział 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego, w tym dostawców usług 
pośrednich, wszelkie wnioski lub nakazy 
dotyczące takiego udziału należy co do 
zasady kierować do podmiotu 
posiadającego techniczną i operacyjną 
możliwość podjęcia działań przeciwko 
określonym nielegalnych treściom, aby 
zapobiec ewentualnym negatywnym 
skutkom dostępności i osiągalności 
informacji, które nie stanowią nielegalnych 
treści, oraz je zminimalizować.

w zapobieganiu rozpowszechnianiu 
nielegalnych treści w internecie, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
prawa, powinny również pomagać inne 
podmioty, takie jak moderatorzy grup 
w zamkniętych środowiskach 
internetowych, w szczególności 
w przypadku dużych grup. Ponadto 
w przypadku gdy konieczny jest udział 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego, w tym dostawców usług 
pośrednich, wszelkie wnioski lub nakazy 
dotyczące takiego udziału należy co do 
zasady kierować do podmiotu 
posiadającego techniczną i operacyjną 
możliwość podjęcia działań przeciwko 
określonym nielegalnych treściom, aby 
zapobiec ewentualnym negatywnym 
skutkom dostępności i osiągalności 
informacji, które nie stanowią nielegalnych 
treści, oraz je zminimalizować.

Or. en

Uzasadnienie

Takie podejście stworzyłoby system, w którym strony byłyby zmuszone do dotarcia do 
użytkowników końcowych i w którym pośrednicy mieliby możliwość uniknięcia jakiegokolwiek 
obowiązku podejmowania starannego i szybkiego działania w celu usunięcia nielegalnych 
treści w internecie, [poprzez stwierdzenie na przykład, że nie mają technicznej, operacyjnej 
lub umownej zdolności do podejmowania działań przeciwko nielegalnym 
treściom/działalnościom]. Taki system prowadziłby po prostu do mniejszej, a nie większej 
odpowiedzialności platform i niweczyłby cały cel aktu o usługach cyfrowych.
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15.1.2022 A9-0356/511

Poprawka 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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, w tym ich 
uzasadnionych interesów, oraz unikania 
dyskryminujących, nieuczciwych lub 
arbitralnych wyników. Oznacza to, że 
dostawcy usług pośrednich powinni w jak 
największym stopniu uwzględniać 
odpowiednie przepisy mające 
zastosowanie do mediów i wprowadzić 
szczególne procedury, zapewniając, aby 
media były niezwłocznie informowane i 
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miały możliwość zakwestionowania 
wszelkich środków moderowania treści 
przed ich wdrożeniem. Warunki 
korzystania z usług nie powinny 
ograniczać wolności i pluralizmu mediów 
zapisanych w art. 11 Karty. W 
szczególności równie 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

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 12 ust. 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Poprawka 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Aby zapewnić skuteczne 
i odpowiednie stosowanie obowiązku 
identyfikowalności użytkowników 
biznesowych, bez nakładania 
nieproporcjonalnych obciążeń, dostawcy 
usług pośrednich objęci tym obowiązkiem 
powinni przeprowadzać kontrole należytej 
staranności przed skorzystaniem z ich 
usług w celu zweryfikowania 
wiarygodności informacji 
przekazywanych przez użytkowników 
biznesowych, w szczególności 
wykorzystując ogólnodostępne oficjalne 
internetowe bazy danych lub interfejsy 
internetowe, takie jak krajowe rejestry 
handlowe, lub zwracając się do 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o dostarczenie wiarygodnych 
dokumentów potwierdzających, takich jak 
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kopie dokumentów tożsamości, 
uwierzytelnione wyciągi bankowe, 
zaświadczenia o prowadzeniu działalności 
gospodarczej i zaświadczenia z rejestrów 
handlowych. Aby spełnić ten obowiązek, 
mogą również korzystać z innych źródeł, 
dostępnych do użytku na odległość, które 
oferują podobny stopień wiarygodności.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten został zaproponowany w projekcie sprawozdania w komisji IMCO. Zgodnie ze 
zmianami wprowadzonymi w art. 13a.
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15.1.2022 A9-0356/513

Poprawka 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W warunkach korzystania z usług 
dostawcy usług pośrednich uwzględniają 
informacje na temat wszelkich 
ograniczeń, które nakładają w związku 
z korzystaniem z ich usług, w odniesieniu 
do informacji przekazywanych przez 
odbiorców usługi. Informacje te obejmują 
informacje na temat wszelkich polityk, 
procedur, środków i narzędzi 
wykorzystywanych na potrzeby 
moderowania treści, w tym na temat 
algorytmicznego podejmowania decyzji 
i przeglądu dokonywanego przez 
człowieka. Informacje te formułuje się 
jasno i w sposób jednoznaczny oraz 
podaje do wiadomości publicznej w łatwo 
dostępnym formacie.

1. Dostawcy usług pośrednich stosują 
uczciwe, niedyskryminujące i przejrzyste 
warunki korzystania z usług. Dostawcy 
usług pośrednich formułują te warunki w 
jasnym, prostym, przyjaznym dla 
użytkownika i jednoznacznym języku oraz 
podają je do wiadomości publicznej 
w łatwo dostępnym i nadającym się do 
odczytu maszynowego formacie w 
językach państwa członkowskiego, do 
którego skierowana jest dana usługa. W 
swoich warunkach korzystania z usług 
dostawcy usług pośrednich przestrzegają 
wolności wypowiedzi, wolności i 
pluralizmu mediów oraz innych 
podstawowych praw i wolności zapisanych 
w Karcie, a także zasad mających 
zastosowanie do mediów w Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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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 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Identyfikowalność użytkowników 

biznesowych
1. Dostawca usług pośrednich zapewnia, 
aby użytkownicy biznesowi mogli 
korzystać z jego usług wyłącznie wtedy, 
gdy uzyskał on następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę, adres, 
numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej użytkownika biznesowego;
b) kopię dokumentu identyfikacyjnego 
użytkownika biznesowego lub jakąkolwiek 
inną identyfikację elektroniczną 
w rozumieniu art. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/20141a;
c) dane rachunku bankowego 
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użytkownika biznesowego, jeżeli 
użytkownik biznesowy jest osobą fizyczną;
d) w przypadku gdy użytkownik biznesowy 
jest wpisany do rejestru handlowego lub 
podobnego rejestru publicznego – rejestr 
handlowy, do którego użytkownik 
biznesowy jest wpisany, oraz jego numer 
rejestracyjny lub równoważne środki 
pozwalające na identyfikację w tym 
rejestrze;
2. Po otrzymaniu tych informacji i do 
końca stosunku umownego dostawca 
usług pośrednich podejmuje racjonalne 
starania, aby ocenić, czy informacje, 
o których mowa w ust. 1 lit. a) i d), są 
wiarygodne i aktualne; w tym celu 
korzysta z wszelkich ogólnodostępnych 
oficjalnych internetowych baz danych lub 
interfejsów internetowych udostępnianych 
przez państwa członkowskie lub Unię lub 
zwraca się do użytkownika biznesowego 
o przekazanie dokumentów 
potwierdzających pochodzących 
z wiarygodnych źródeł.
3. Jeżeli dostawca usług pośrednich dowie 
się, że którakolwiek z informacji, 
o których mowa w ust. 1, przekazanych 
przez zainteresowanego użytkownika 
biznesowego jest nieprawidłowa lub 
niekompletna, ten dostawca usług 
pośrednich żąda, aby użytkownik 
biznesowy niezwłocznie lub w terminie 
określonym w prawie Unii i prawie 
krajowym poprawił te informacje, o ile 
jest to konieczne do zapewnienia, aby 
wszystkie informacje były prawidłowe 
i kompletne. Jeżeli użytkownik biznesowy 
nie poprawi lub nie uzupełni tych 
informacji, dostawca usług pośrednich 
zawiesza świadczenie usług na rzecz tego 
użytkownika biznesowego do czasu 
spełnienia żądania.
4. Dostawcy usług pośrednich 
przechowują informacje pozyskane 
zgodnie z ust. 1 i 2 w sposób bezpieczny 
przez okres trwania stosunku umownego 
z zainteresowanym użytkownikiem 
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biznesowym. Po zakończeniu tego okresu 
platforma usuwa te informacje.
5. Nie naruszając przepisów ust. 2, 
dostawcy usług pośrednich ujawniają 
wspomniane informacje osobom trzecim 
jedynie wówczas, gdy jest to wymagane 
zgodnie z mającym zastosowanie prawem, 
w tym z nakazami, o których mowa 
w art. 9, a także wszelkimi nakazami 
wydanymi przez właściwe organy państw 
członkowskich lub Komisję do celów 
wykonywania ich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.
6. Dostawcy usług pośrednich 
udostępniają odbiorcom usług informacje, 
o których mowa w ust. 1 lit. a) i d), 
w sposób jasny, łatwy i zrozumiały.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
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

Uzasadnienie

Artykuł ten został zaproponowany w projekcie sprawozdania w komisji IMCO. Aby zasada 
identyfikacji była skuteczna, nie powinna ograniczać się do internetowych platform 
handlowych. W zamian wszystkie usługi społeczeństwa informacyjnego wykorzystywane do 
dostarczania nielegalnych treści, na przykład rejestry nazw domen internetowych, dostawcy 
usług CDN czy sieci reklamowe, powinny być zobowiązane do podjęcia racjonalnych kroków, 
aby powstrzymać i ograniczyć nielegalną działalność oraz jej zapobiegać. Niesprawdzenie 
tożsamości pozbawi konsumentów skutecznych mechanizmów dochodzenia roszczeń.


