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Poprawka 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dostawcy usług pośrednich nie 
powinni podlegać obowiązkowi nadzoru 
w odniesieniu do obowiązków 
o charakterze ogólnym. Nie dotyczy to 
obowiązków nadzoru mających 
zastosowanie do przypadków szczególnych 
oraz, w szczególności, nie ma wpływu na 
decyzje władz krajowych podjęte zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym, stosownie 
do warunków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Żadnego z przepisów 
niniejszego rozporządzenia nie należy 
interpretować jako nałożenia ogólnego 
obowiązku nadzoru ani obowiązku 
aktywnego ustalania faktów ani też jako 
nałożenia na dostawców ogólnego 
obowiązku podejmowania aktywnych 
działań w odniesieniu do nielegalnych 
treści.

(28) Dostawcy usług pośrednich nie 
powinni podlegać obowiązkowi nadzoru 
w odniesieniu do obowiązków 
o charakterze ogólnym. Nie dotyczy to 
obowiązków nadzoru mających 
zastosowanie do przypadków szczególnych 
oraz, w szczególności, nie ma wpływu na 
decyzje władz krajowych podjęte zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym, stosownie 
do warunków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Żadnego z przepisów 
niniejszego rozporządzenia nie należy 
interpretować jako nałożenia ogólnego 
obowiązku nadzoru ani obowiązku 
aktywnego ustalania faktów ani też jako 
nałożenia na dostawców ogólnego 
obowiązku podejmowania aktywnych 
działań w odniesieniu do nielegalnych 
treści. Zgodnie z zasadą minimalizacji 
danych i aby zapobiegać 
nieuprawnionemu ujawnieniu, kradzieży 
tożsamości oraz innym formom 
niezgodnego z przeznaczeniem 
wykorzystania danych osobowych, 
odbiorcy powinni mieć prawo do 
korzystania z usług i płacenia za nie 
anonimowo, o ile umożliwiają to 
racjonalne starania. Powinno mieć to 
zastosowanie, nie naruszając 
obowiązujących w prawie Unii 
zobowiązań do ochrony danych 
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osobowych. Usługodawcy mogą umożliwić 
anonimowe korzystanie ze swoich usług; 
w tym celu powinni powstrzymać się od 
gromadzenia danych osobowych 
dotyczących odbiorcy i jego działalności 
online, a także nie powinni uniemożliwiać 
odbiorcom korzystania z sieci 
anonimizujących w celu uzyskania 
dostępu do usługi. Anonimowa płatność 
może odbywać się na przykład przez 
zapłatę gotówką, przy użyciu bonów 
gotówkowych lub przedpłaconych 
instrumentów płatniczych. 
(Uwaga techniczna: komisja LIBE 
proponuje połączenie z poprawką 25 
komisji IMCO)

Or. en

Uzasadnienie

Motyw wyjaśniający poprawkę 520 komisji LIBE.
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Poprawka 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakres terytorialny takich nakazów 
podjęcia działań przeciwko nielegalnym 
treściom powinien być jasno określony na 
podstawie mających zastosowanie 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego umożliwiających wydanie 
nakazu i nie powinien wykraczać poza 
zakres ściśle niezbędny do osiągnięcia 
celów nakazu. W tym zakresie krajowy 
organ sądowy lub administracyjny 
wydający nakaz powinien zrównoważyć 
cel, który nakaz ma osiągnąć, zgodnie 
z podstawą prawną umożliwiającą jego 
wydanie, z prawami i prawnie 
uzasadnionymi interesami wszystkich osób 
trzecich, na które nakaz może mieć wpływ, 
w szczególności z ich prawami 
podstawowymi wynikającymi z Karty. 
Ponadto w przypadku gdy skutki nakazu 
odnoszącego się do konkretnych informacji 
mogą wykraczać poza terytorium państwa 
członkowskiego danego organu, organ ten 
powinien ocenić, czy przedmiotowe 
informacje mogą stanowić nielegalne treści 
w innych zainteresowanych państwach 
członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, uwzględnić odpowiednie 
przepisy prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego oraz względy kurtuazji 
międzynarodowej.

(31) Zakres terytorialny takich nakazów 
podjęcia działań przeciwko nielegalnym 
treściom powinien być jasno określony na 
podstawie mających zastosowanie 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego umożliwiających wydanie 
nakazu i nie powinien wykraczać poza 
zakres ściśle niezbędny do osiągnięcia 
celów nakazu. W tym zakresie krajowy 
organ sądowy lub administracyjny 
wydający nakaz powinien zrównoważyć 
cel, który nakaz ma osiągnąć, zgodnie 
z podstawą prawną umożliwiającą jego 
wydanie, z prawami i prawnie 
uzasadnionymi interesami wszystkich osób 
trzecich, na które nakaz może mieć wpływ, 
w szczególności z ich prawami 
podstawowymi wynikającymi z Karty. 
Ponadto w przypadku gdy skutki nakazu 
odnoszącego się do konkretnych informacji 
mogą wykraczać poza terytorium państwa 
członkowskiego danego organu, organ ten 
powinien ocenić, czy przedmiotowe 
informacje mogą stanowić nielegalne treści 
w innych zainteresowanych państwach 
członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, uwzględnić odpowiednie 
przepisy prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego oraz względy kurtuazji 
międzynarodowej. Dostawcy usług 
pośrednich nie powinni być prawnie 
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zobowiązani do usuwania treści, które są 
legalne w państwie, w którym mają 
siedzibę. Właściwe organy powinny móc 
nakazać blokowanie treści 
opublikowanych zgodnie z prawem poza 
Unią wyłącznie w odniesieniu do 
terytorium państwa członkowskiego, w 
którym te właściwe organy mają siedzibę. 
Nie powinno to naruszać prawa 
dostawców do oceny zgodności 
określonych treści z ich warunkami, a w 
efekcie usunięcia niezgodnych treści, 
nawet jeśli nie są one nielegalne w 
państwie, w którym prowadzą działalność.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw wyjaśniający poprawki 527-529 komisji LIBE.
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Poprawka 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

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 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby stworzyć pewność prawa i nie 
zniechęcać do działań mających na celu 
wykrywanie, identyfikację i zwalczanie 
nielegalnych treści, które to działania 
dostawcy usług pośrednich mogą 
podejmować dobrowolnie, należy 
wyjaśnić, że sam fakt, iż dostawcy 
podejmują takie działania, nie prowadzi do 
niedostępności wyłączeń 
odpowiedzialności określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, pod 
warunkiem że działania te są prowadzone 
w dobrej wierze i z zachowaniem należytej 
staranności. Ponadto należy wyjaśnić, że 
sam fakt, iż dostawcy ci przyjmują 
w dobrej wierze środki w celu spełnienia 
wymogów prawa Unii, w tym wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
w odniesieniu do wdrożenia warunków 
korzystania z ich usług, nie powinien 
prowadzić do niedostępności tych 
wyłączeń odpowiedzialności. W związku 
z tym przy ustalaniu, czy dostawca może 
powoływać się na wyłączenie 
odpowiedzialności, w szczególności 
w odniesieniu do tego, czy świadczy on 
swoje usługi w sposób neutralny 
i w związku z tym może być objęty 
zakresem odpowiedniego przepisu, nie 
należy brać pod uwagę takich działań 
i środków, które dany dostawca mógł 

(25) Aby stworzyć pewność prawa i nie 
zniechęcać do działań mających na celu 
wykrywanie, identyfikację i zwalczanie 
nielegalnych treści, które to działania 
dostawcy usług pośrednich mogą 
podejmować dobrowolnie, należy 
wyjaśnić, że sam fakt, iż dostawcy 
podejmują takie działania, nie prowadzi do 
niedostępności wyłączeń 
odpowiedzialności określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, pod 
warunkiem że działania te są prowadzone 
w dobrej wierze i z zachowaniem należytej 
staranności. Zautomatyzowane narzędzia 
nie są obecnie w stanie odróżnić 
nielegalnych treści od treści, które są 
legalne w danym kontekście, co często 
powoduje nadmierne blokowanie 
legalnych treści. Zapewniana przez 
dostawców usług lub ich kontrahentów 
weryfikacja automatycznych raportów 
przez człowieka nie rozwiązuje w pełni 
tego problemu, zwłaszcza jeżeli jest 
zlecana pracownikom prywatnych 
kontrahentów, którym brakuje 
niezależności, kwalifikacji i rozliczalności. 
W drodze wyjątku należy zezwolić na 
środki kontroli ex ante oparte na 
zautomatyzowanych narzędziach lub 
filtrowaniu treści przesyłanych na serwer, 
jeżeli automatyczna decyzja jest 
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podjąć, co nie oznacza jednak, że dostawca 
musi się koniecznie na takie wyłączenie 
powołać.

wiarygodnie ograniczona do informacji 
uprzednio sklasyfikowanych jako 
ewidentnie nielegalne, niezależnie od 
kontekstu, tożsamości i zamiaru odbiorcy, 
który je dostarczył. Należy zezwolić na 
filtrowanie automatycznie przesyłanych 
treści, takich jak spam.Ponadto należy 
wyjaśnić, że sam fakt, iż dostawcy ci 
przyjmują w dobrej wierze środki w celu 
spełnienia wymogów prawa Unii, w tym 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu w odniesieniu do 
wdrożenia warunków korzystania z ich 
usług, nie powinien prowadzić do 
niedostępności tych wyłączeń 
odpowiedzialności. W związku z tym przy 
ustalaniu, czy dostawca może powoływać 
się na wyłączenie odpowiedzialności, 
w szczególności w odniesieniu do tego, czy 
świadczy on swoje usługi w sposób 
neutralny i w związku z tym może być 
objęty zakresem odpowiedniego przepisu, 
nie należy brać pod uwagę takich działań 
i środków, które dany dostawca mógł 
podjąć, co nie oznacza jednak, że dostawca 
musi się koniecznie na takie wyłączenie 
powołać.

(Uwaga techniczna: Uwaga techniczna: 
komisja LIBE proponuje połączenie z 
poprawką 21 komisji IMCO)

Or. en

Uzasadnienie

Motyw wyjaśniający poprawkę 540 komisji LIBE.


