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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie jest tak poważne i ma tak 
przerażające konsekwencje we wszystkich aspektach życia ofiary, że w żadnym wypadku nie 
można go lekceważyć. Jednocześnie gwałtowny wzrost korzystania z internetu oraz rosnąca 
liczba narzędzi i aplikacji sprawiły, że stał się on schronieniem dla konsumentów 
poszukujących treści pornograficznych, z których, według danych, najmłodsi mają od 12 do 
17 lat. Uzależnienie od materiałów pornograficznych ma poważne skutki dla umysłów 
ludzkich, ponieważ pornografia przedstawia bardzo zniekształcony obraz ciała ludzkiego, 
relacji między kobietami i mężczyznami oraz ich interakcji. Do tego należy również dodać 
coraz większy problem cyberprzemocy seksualnej wobec podatnych na zagrożenia kobiet i 
dziewcząt, tak jak w przypadku dobrze znanej sprawy Mily. Na początku 2020 r. ta 
dziewczyna LGBT, uczennica szkoły średniej we Francji, musiała zostać objęta ochroną i 
usunięta ze szkoły ze względu na kierowane pod jej adresem w internecie groźby gwałtu i 
śmierci za krytykę islamu. Ponadto przypadki fałszywych zarzutów o niegodziwe traktowanie 
w celach seksualnych, które pojawiają się od lat, uzasadniają podjęcie przez właściwe organy 
państw członkowskich wszelkich środków w celu pociągnięcia autorów tych celowo 
wymyślonych spraw do odpowiedzialności prawnej. Ogólnie rzecz biorąc, od momentu 
podejrzenia popełnienia przestępstwa seksualnego przeciwko dziecku aż do wszczęcia 
postępowania karnego i nałożenia sankcji na sprawcę należy zastosować wszelkie środki 
ostrożności i najlepsze praktyki w celu zapewnienia sprawiedliwości. Wydaje się, że błędy 
proceduralne lub sprawy karne wszczęte w wyniku fałszywych oskarżeń o przestępstwa 
seksualne wobec dzieci mogą od czasu do czasu zniekształcić proces wymiaru 
sprawiedliwości, ponieważ nakłada się kary na niewinnych obywateli. Kluczowe jest zatem, 
aby zasada domniemania niewinności nigdy nie była pomijana, gdy kobieta lub mężczyzna 
stają się osobami podejrzanymi o niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w 
internecie. Rozwiązanie u źródła problemu niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych w internecie wymaga między innymi, aby szkoły i rodzice połączyli siły w celu 
edukowania dzieci do nawiązywania relacji z szacunkiem do samego siebie, swojego ciała i 
własnego wizerunku oraz z szacunkiem wobec innych. Szanowanie samego siebie i innych 
wynika z uznania istoty ludzkiej w jej wymiarze emocjonalnym i duchowym, bez 
uprzedmiotowienia jej ciała. Ubolewamy nad tym, że informacje na temat skazanych 
sprawców niegodziwego traktowania dzieci są niewystarczające i wzywamy właściwe organy 
do wzmożenia wysiłków w tym zakresie. Nie wyklucza to jednak znaczenia podejmowania 
środków dotyczących prawa do prywatności w łączności elektronicznej jedynie w zakresie 
niezbędnym i prawnie dopuszczalnym, jak stwierdzono we wniosku Komisji.   

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci stanowią poważne naruszenia praw 
człowieka, w szczególności praw dzieci do 
ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy, niegodziwego traktowania 
i zaniedbania, złego traktowania lub 
wykorzystywania, w tym niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych, zgodnie 
z Konwencją ONZ o prawach dziecka 
z 1989 r. i Kartą. Digitalizacja przyniosła 
społeczeństwu i gospodarce wiele korzyści, 
ale także wyzwań, a wśród nich nasilenie 
zjawiska niegodziwego traktowania dzieci 
w celach seksualnych w internecie. 
Ochrona dzieci w internecie jest jednym 
z priorytetów Unii. W dniu 24 lipca 
2020 r. Komisja przyjęła „Strategię UE na 
rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych”9 („Strategia”), której celem 
jest zapewnienie skutecznej reakcji na 
szczeblu Unii na przestępstwa związane 
z niegodziwym traktowaniem dzieci 
w celach seksualnych.

(4) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci stanowią poważne naruszenia praw 
człowieka, w szczególności praw dzieci do 
ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy, niegodziwego traktowania 
i zaniedbania, złego traktowania lub 
wykorzystywania, w tym niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych, zgodnie 
z Konwencją ONZ o prawach dziecka 
z 1989 r. i Kartą. Konwencja stambulska 
uznaje ponadto, że dziewczęta są często 
narażone na poważne formy przemocy ze 
względu na płeć, w tym na cyberprzemoc. 
Digitalizacja przyniosła społeczeństwu 
i gospodarce wiele korzyści, ale także 
wyzwań, w szczególności nasilenie 
zjawiska niegodziwego traktowania dzieci 
w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci w internecie, które 
nasiliło się w czasie pandemii COVID-19, 
ponieważ łatwiej jest znaleźć potencjalne 
ofiary i znacznie zwiększyć wymianę 
materiałów prezentujących seksualne 
wykorzystywanie dzieci między 
sprawcami. W czasie pandemii COVID-19 
wzrosła również liczba przypadków 
uwodzenia, w tym ilość treści 
wytwarzanych we własnym zakresie. 
Ponadto przestępcy coraz częściej 
wykorzystują technologie zwiększające 
ochronę prywatności w celu ukrywania 
swoich przerażających czynów, co w coraz 
większym stopniu utrudnia organom 
ścigania zapobieganie seksualnemu 
wykorzystywaniu dzieci w internecie, 
wykrywanie takich przypadków, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ściganie ich. Według Europolu mnożenie 
się narzędzi służących do anonimizacji i 
zwiększona ilość materiałów 
prezentujących niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych mogą również 
prowadzić do większego ryzyka 
powtarzającej się wiktymizacji8a.  Ochrona 
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dzieci w internecie jest jednym 
z priorytetów Unii, ponieważ są one 
najbardziej podatne na zagrożenia w 
naszym społeczeństwie i nie są w stanie 
bronić się.

_________________ _________________
8a Sprawozdanie Europolu pt. „Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic” [Wykorzystywanie izolacji: 
sprawcy i ofiary niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie podczas pandemii COVID-
19], opublikowane w dniu 19 czerwca 
2020 r.

9 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Strategia UE na 
rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych”, 24.7.2020 COM(2020) 607 
final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Dziewczęta i młode kobiety są 
szczególnie narażone na ryzyko 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego oraz stanowią zdecydowaną 
większość przypadków niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie. Według organizacji THORN 
i kanadyjskiego Centrum Ochrony Dzieci 
80 % dzieci pokrzywdzonych w wyniku 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych to dziewczynki. Dane ze 
sprawozdania INHOPE z 2019 r. 
pokazują, że 91 % ofiar stanowiły 
dziewczęta i 7 % chłopcy, a średni wiek 
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ofiar spada, przy czym 92 % ofiar nie 
przekroczyło 13. roku życia. Zgodnie z 
międzynarodowym raportem z 2017 r. w 
sprawie dziecięcej prostytucji, pornografii 
dziecięcej i handlu dziećmi do celów 
seksualnych (ECPAT) od 2017 r. 
sprawcami seksualnymi wobec dzieci są 
głównie mężczyźni1a, co ma znaczenie przy 
opracowywaniu kluczowych wskaźników. 
Ważne jest zatem, aby dziewczęta i 
chłopcy mieli dostęp do bezpiecznych, 
dostępnych i dostosowanych do wieku 
kanałów, poprzez które mogą bez obaw 
zgłaszać przypadki niegodziwego 
traktowania, zwłaszcza gdy sprawca 
znajduje się w kręgu bliskich osób ofiary, 
ponieważ w takich przypadkach liczba 
zgłoszeń jest ograniczona.
_________________
1a ECPAT Journal „End Child Sexual 
Exploitation international report”, 
[Raport międzynarodowy dotyczący 
ukrócenia wykorzystywania seksualnego 
dzieci], opublikowany w kwietniu 2017 r.; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja 
przyjęła strategię UE na rzecz 
skuteczniejszej walki z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych1a (zwaną dalej „strategią”), 
której celem jest skuteczne 
przeciwdziałanie przestępstwom 
związanym z niegodziwym traktowaniem 
dzieci w celach seksualnych na szczeblu 
Unii, z należytym uwzględnieniem 
różnych form niegodziwego traktowania 
w celach seksualnych, jakich 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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doświadczają dziewczęta i chłopcy. W 
ramach strategii Komisja zapowiedziała, 
że zaproponuje przepisy sektorowe 
zawierające „jasne wiążące obowiązki w 
zakresie wykrywania i zgłaszania 
niegodziwego traktowania dzieci i 
młodych dziewcząt w celach seksualnych 
w internecie w celu zapewnienia większej 
jasności i pewności prac zarówno 
organów ścigania, jak i odpowiednich 
podmiotów w sektorze prywatnym w 
zakresie zwalczania niegodziwego 
traktowania w internecie”. Niezależnie od 
tej strategii istnieje silna potrzeba 
stosowania środków zapobiegawczych i 
bardziej ukierunkowanego podejścia w 
celu uwzględnienia szczególnych 
okoliczności i potrzeb różnych szczególnie 
narażonych grup dzieci, w szczególności 
dziewcząt.
_________________
1a Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Strategia UE na 
rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych”, 24.7.2020, COM(2020) 
0607 final.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niektórzy dostawcy usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, takich jak usługi aplikacji 
webmail i usługi komunikatorów 
internetowych, już stosują dobrowolnie 
specjalne technologie do wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
organom ścigania i organizacjom 
działającym w interesie publicznym 

(5) Usługi łączności interpersonalnej 
niewykorzystujące numerów powinny 
odgrywać ważną rolę w wykrywaniu 
przypadków niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz w usuwaniu materiałów 
prezentujących niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych z ich platform 
u źródła, aby zapobiec dalszej 
wiktymizacji, ponieważ każda nowa 
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przeciwko niegodziwemu traktowaniu 
dzieci w celach seksualnych lub do 
usuwania materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych. Chodzi o takie organizacje, 
jak krajowe numery interwencyjne służące 
zgłaszaniu materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, a także organizacje, których 
celem jest ograniczenie wykorzystywania 
seksualnego dzieci i zapobieganie 
wiktymizacji dzieci, zlokalizowane 
zarówno w Unii, jak i w państwach 
trzecich. Wszystkie te dobrowolne 
działania odgrywają znaczną rolę 
w umożliwianiu identyfikacji i ratowania 
ofiar oraz ograniczaniu dalszego 
rozpowszechniania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych, przyczyniając 
się jednocześnie do identyfikacji 
przestępców i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie oraz zapobiegania 
przestępstwom związanym z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach seksualnych.

wizualizacja takich materiałów jest 
szkodliwa dla ofiary. Niektórzy dostawcy 
usług łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów, takich jak 
usługi aplikacji webmail i usługi 
komunikatorów internetowych, już stosują 
dobrowolnie specjalne technologie do 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie organom ścigania 
i organizacjom działającym w interesie 
publicznym przeciwko niegodziwemu 
traktowaniu dzieci w celach seksualnych i 
wykorzystywaniu dzieci lub do 
wykrywania materiałów prezentujących  
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych w ramach świadczonych 
przez nich usług, usuwania takich 
materiałów z ich usług i zgłaszania takich 
materiałów na zasadzie dobrowolności. 
Aby umożliwić identyfikację 
pokrzywdzonych dzieci i właściwą 
identyfikację błędów w wykrywaniu przez 
dostawców usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, wszystkie przypadki możliwego 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych w internecie powinny być 
zgłaszane organom ścigania i 
organizacjom działającym w interesie 
publicznym przeciwko niegodziwemu 
traktowaniu dzieci w celach seksualnych. 
Chodzi o takie organizacje, jak krajowe 
numery interwencyjne służące zgłaszaniu 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych, 
a także organizacje, których celem jest 
ograniczenie wykorzystywania 
seksualnego dzieci i zapobieganie 
wiktymizacji dzieci, zlokalizowane 
zarówno w Unii, jak i w państwach 
trzecich. Wszystkie te dobrowolne 
działania odgrywają znaczną rolę 
w umożliwianiu identyfikacji i ratowania 
ofiar oraz ograniczaniu dalszego 
rozpowszechniania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych i 
wykorzystywanie seksualne dzieci, 
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przyczyniając się jednocześnie do 
identyfikacji przestępców i prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie oraz 
zapobiegania przestępstwom związanym 
z niegodziwym traktowaniem dzieci 
w celach seksualnych i wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do dnia 20 grudnia 2020 r. 
przetwarzanie danych osobowych przez 
dostawców usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, za pomocą dobrowolnych 
środków, na potrzeby wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych regulowane 
jest rozporządzeniem (UE) 2016/679.

(6) Do dnia 20 grudnia 2020 r. 
przetwarzanie danych osobowych przez 
dostawców usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, za pomocą dobrowolnych 
środków, na potrzeby wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych i 
wykorzystywanie seksualne dzieci 
regulowane jest rozporządzeniem (UE) 
2016/679.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie 
zawiera żadnych szczegółowych przepisów 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych i innych danych w związku ze 
świadczeniem usług łączności 
elektronicznej na potrzeby wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 

(7) Dyrektywa 2002/58/WE nie 
zawiera żadnych szczegółowych przepisów 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych i innych danych w związku ze 
świadczeniem usług łączności 
elektronicznej na potrzeby wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
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dzieci w celach seksualnych. Zgodnie 
z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE 
państwa członkowskie mogą jednak 
przyjąć środki ustawodawcze w celu 
ograniczenia zakresu praw i obowiązków 
przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 
tej dyrektywy, które dotyczą poufności 
komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom związanym 
z niegodziwym traktowaniem dzieci 
w celach seksualnych, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania. Wobec braku takich środków 
ustawodawczych oraz w oczekiwaniu na 
przyjęcie nowych długoterminowych ram 
prawnych służących skutecznemu 
zwalczaniu niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych na szczeblu 
Unii, jak zapowiedziano w Strategii, po 
dniu 21 grudnia 2020 r. dostawcy usług 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów nie będą 
mieli podstawy prawnej do dalszego 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych w ramach 
swoich usług.

dzieci w celach seksualnych. Zgodnie 
z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE 
państwa członkowskie mogą jednak 
przyjąć środki ustawodawcze w celu 
ograniczenia zakresu praw i obowiązków 
przewidzianych między innymi w art. 5 i 6 
tej dyrektywy, które dotyczą poufności 
komunikacji i danych o ruchu, na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom związanym 
z niegodziwym traktowaniem dzieci 
w celach seksualnych, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania. Wobec braku takich krajowych 
środków ustawodawczych oraz 
w oczekiwaniu na przyjęcie nowych 
długoterminowych ram prawnych 
służących skutecznemu zwalczaniu 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych na szczeblu Unii, jak 
zapowiedziano w Strategii, po dniu 21 
grudnia 2020 r. dostawcy usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów nie będą mieli podstawy prawnej 
do dalszego wykrywania i zgłaszania 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych w internecie oraz do 
wykrywania materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych w ramach świadczonych przez 
nich usług, usuwania takich materiałów z 
ich usług i zgłaszania takich materiałów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie 
przewiduje zatem tymczasowe odstępstwo 
od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 
2002/58/WE, które chronią poufność 
komunikacji i danych o ruchu. Ponieważ 
dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na 
podstawie art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na 

(8) Niniejsze rozporządzenie 
przewiduje zatem tymczasowe odstępstwo 
od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 
2002/58/WE, które chronią poufność 
komunikacji i danych o ruchu. 
Dobrowolne środki, które dostawcy usług 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów w Unii 
wprowadzają wyłącznie do celów 
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tej samej podstawie prawnej. Ponadto nie 
wszystkie państwa członkowskie 
wprowadziły środki ustawodawcze na 
szczeblu krajowym w celu ograniczenia 
zakresu praw i obowiązków 
przewidzianych w tych przepisach zgodnie 
z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, 
a wprowadzenie takich środków wiąże się 
ze znacznym ryzykiem rozdrobnienia, 
które może negatywnie wpłynąć na rynek 
wewnętrzny.

wykrywania i zgłaszania niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie oraz wykrywania, usuwania i 
zgłaszania materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, będą zatem podlegały 
zabezpieczeniom i warunkom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu. Ponieważ 
dyrektywa 2002/58/WE została przyjęta na 
podstawie art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
należy przyjąć niniejsze rozporządzenie na 
tej samej podstawie prawnej. Ponadto nie 
wszystkie państwa członkowskie 
wprowadziły środki ustawodawcze na 
szczeblu krajowym w celu ograniczenia 
zakresu praw i obowiązków 
przewidzianych w tych przepisach zgodnie 
z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, 
a wprowadzenie takich środków wiąże się 
ze znacznym ryzykiem rozdrobnienia, 
które może negatywnie wpłynąć na rynek 
wewnętrzny i ochronę praw 
podstawowych, w szczególności praw 
dzieci, które padają ofiarą niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych w 
internecie w całej Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ jedynym celem 
niniejszego rozporządzenia jest 
umożliwienie kontynuacji niektórych 
prowadzonych już działań służących 
zwalczaniu niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie, 
odstępstwo przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu powinno ograniczać się do 
ugruntowanej technologii, która jest 
regularnie stosowana przez usługi 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujące numerów do 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 

(11) Ponieważ jedynym celem 
niniejszego rozporządzenia jest 
umożliwienie kontynuacji niektórych 
prowadzonych już działań służących 
zwalczaniu niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie, 
odstępstwo przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu powinno ograniczać się do 
ugruntowanej technologii, która jest 
regularnie stosowana przez usługi 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujące numerów do 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 



PE659.041v03-00 12/22 AD\1219602PL.docx

PL

traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.Odniesienie do technologii 
obejmuje, w razie potrzeby, wszelką 
weryfikację przez człowieka bezpośrednio 
związaną ze stosowaniem tej technologii 
i z jej nadzorowaniem. Stosowanie danej 
technologii powinno być zatem 
powszechne w branży, bez konieczności 
wymagania, aby wszyscy dostawcy 
korzystali z tej technologii, i bez 
wykluczania dalszego rozwoju tej 
technologii w sposób respektujący 
prywatność. W tym względzie nieistotne 
powinno być to, czy dany dostawca, który 
zamierza korzystać z tego odstępstwa, sam 
stosuje już taką technologię w dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
Rodzaje stosowanych technologii powinny 
powodować jak najmniejszą ingerencję 
w prywatność zgodnie z aktualnym stanem 
techniki w tej branży i nie powinny 
obejmować systematycznego filtrowania 
ani skanowania komunikatów 
zawierających tekst, a jedynie analizować 
określone komunikaty w przypadku 
konkretnych podejrzeń dotyczących 
wystąpienia niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych.

traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych. Odniesienie 
do technologii obejmuje, w razie potrzeby, 
wszelką weryfikację przez człowieka 
bezpośrednio związaną ze stosowaniem tej 
technologii i z jej nadzorowaniem. 
Stosowanie danej technologii powinno być 
zatem powszechne w branży, bez 
konieczności wymagania, aby wszyscy 
dostawcy korzystali z tej technologii, i bez 
wykluczania dalszego rozwoju tej 
technologii w sposób respektujący 
prywatność. W tym względzie nieistotne 
powinno być to, czy dany dostawca, który 
zamierza korzystać z tego odstępstwa, sam 
stosuje już taką technologię w dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
Rodzaje stosowanych technologii powinny 
powodować jak najmniejszą ingerencję 
w prywatność zgodnie z aktualnym stanem 
techniki w tej branży. Stosowane 
technologie nie powinny być w stanie 
zrozumieć treści komunikatów, lecz 
powinny być w stanie jedynie wykrywać 
wzorce ewentualnego niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić przejrzystość 
i odpowiedzialność w odniesieniu do 
działań podjętych na mocy odstępstwa, 
dostawcy powinni publikować coroczne 
sprawozdania dotyczące przetwarzania 
objętego zakresem niniejszego 
rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju 
i ilości przetwarzanych danych, liczby 

(14) Aby zapewnić przejrzystość 
i odpowiedzialność w odniesieniu do 
działań podjętych na mocy odstępstwa, 
dostawcy powinni publikować coroczne 
sprawozdania dotyczące przetwarzania 
objętego zakresem niniejszego 
rozporządzenia, w tym dotyczące rodzaju 
i ilości przetwarzanych danych, liczby 
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zidentyfikowanych przypadków, środków 
zastosowanych w celu wyboru 
i udoskonalenia kluczowych wskaźników, 
liczby i współczynników błędów (wyniki 
fałszywie dodatnie) dotyczących 
poszczególnych zastosowanych 
technologii, środków zastosowanych 
w celu ograniczenia poziomu błędu 
i osiągniętego poziomu błędu, polityki 
zatrzymywania danych oraz 
zastosowanych zabezpieczeń w zakresie 
ochrony danych.

przypadków niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych 
zidentyfikowanych na podstawie danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
miarę możliwości środków zastosowanych 
w celu wyboru i udoskonalenia 
kluczowych wskaźników, liczby 
i współczynników błędów (wyniki 
fałszywie dodatnie) dotyczących 
poszczególnych zastosowanych 
technologii, środków zastosowanych 
w celu ograniczenia poziomu błędu 
i osiągniętego poziomu błędu, polityki 
zatrzymywania danych oraz 
zastosowanych zabezpieczeń w zakresie 
ochrony danych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się tymczasowe i ściśle ograniczone 
odstępstwo od stosowania niektórych 
obowiązków określonych w dyrektywie 
2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie 
umożliwieniu podmiotom świadczącym 
usługi łączności interpersonalnej 
niewykorzystujące numerów dalszego 
stosowania technologii przetwarzania 
danych osobowych i innych danych 
w zakresie niezbędnym do wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych w ramach 
swoich usług.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się tymczasowe i ściśle ograniczone 
odstępstwo od stosowania niektórych 
obowiązków określonych w dyrektywie 
2002/58/WE, co ma służyć wyłącznie 
umożliwieniu podmiotom świadczącym 
usługi łączności interpersonalnej 
niewykorzystujące numerów stosowania 
technologii przetwarzania danych 
osobowych w zakresie niezbędnym i 
proporcjonalnym do wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych w internecie 
oraz wykrywania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych w ramach 
świadczonych przez nie usług, usuwania 
takich materiałów z ich usług i zgłaszania 
takich materiałów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) materiały stanowiące pornografię 
dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93/UE;

skreśla się

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „nagabywanie”, które oznacza:
(i) składanie przez osobę dorosłą 
dziecku, które nie osiągnęło wieku 
przyzwolenia w odniesieniu do czynności 
seksualnych, propozycji spotkania w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw 
przewidzianych w art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 
6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/93/UE1a; lub
(ii) usiłowanie przez osobę dorosłą 
spotkania się z dzieckiem, które nie 
osiągnęło wieku przyzwolenia, w celu 
popełnienia przestępstwa, o którym mowa 
w art. 5 ust. 2 lub 3, przez osobę dorosłą 
poprzez nakłonienie dziecka, które nie 
osiągnęło wieku przyzwolenia, do 
wytworzenia pornografii przedstawiającej 
to dziecko.
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej, zastępująca decyzję ramową 
Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 335 z 
17.12.2011, s. 1).
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nagabywanie dzieci w celu 
podejmowania czynności seksualnych 
z udziałem dziecka lub wytwarzania 
pornografii dziecięcej za pomocą 
któregokolwiek z następujących działań:

skreśla się

(i) wabienia dziecka przez oferowanie mu 
prezentów lub innych korzyści;
(ii) grożenia dziecku negatywnymi 
konsekwencjami, które mogą mieć 
znaczący wpływ na dziecko;
(iii) pokazywania dziecku materiałów 
pornograficznych lub udostępnienia ich 
dziecku;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „przedstawienie pornograficzne” 
zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 
2011/93/UE.

c) „przedstawienie pornograficzne” 
zdefiniowane w art. 2 lit. e) dyrektywy 
2011/93/UE, w tym rozpowszechnianie 
treści pornograficznych umotywowane 
zemstą.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „zmuszanie do czynności 
seksualnych” w rozumieniu dyrektywy 
2011/93/UE;
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „dziecko” oznacza każdą osobę 
poniżej wieku przyzwolenia; 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „materiały przedstawiające 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych” oznaczają:
a) materiały stanowiące pornografię 
dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) 
dyrektywy 2011/93/UE;
b) materiały stanowiące prostytucję 
dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. d) 
dyrektywy 2011/93/UE.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególne obowiązki określone w art. 5 
ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE nie 
mają zastosowania do przetwarzania 
danych osobowych i innych danych 
w związku ze świadczeniem usług 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów, które jest 
absolutnie niezbędne do zastosowania 
technologii wyłącznie w celu usuwania 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych 
oraz wykrywania niegodziwego 

Szczególne obowiązki określone w art. 5 
ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE nie 
mają zastosowania do przetwarzania 
danych osobowych w związku ze 
świadczeniem usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, które jest absolutnie niezbędne 
do zastosowania technologii wyłącznie 
w celu wykrywania i usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych oraz 
wykrywania niegodziwego traktowania 
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traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie lub zgłaszania tych praktyk 
organom ścigania oraz organizacjom 
działającym w interesie publicznym 
przeciwko niegodziwemu traktowaniu 
dzieci w celach seksualnych, pod 
warunkiem że:

dzieci w celach seksualnych w internecie 
lub zgłaszania obu praktyk organom 
ścigania oraz organizacjom działającym 
w interesie publicznym przeciwko 
niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach 
seksualnych, pod warunkiem że:

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzanie jest proporcjonalne 
i ograniczone do ugruntowanych 
technologii, regularnie stosowanych w tym 
celu przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia przez dostawców usług 
łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów, które to 
technologie są zgodne z aktualnym stanem 
techniki w branży i powodują jak 
najmniejszą ingerencję w prywatność;

a) przetwarzanie jest proporcjonalne 
i ograniczone do ugruntowanych 
technologii, regularnie stosowanych w tym 
celu przez dostawców usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, które to technologie są zgodne 
z aktualnym stanem techniki w branży 
i powodują jak najmniejszą ingerencję 
w prywatność;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie ogranicza się do 
tego, co jest absolutnie niezbędne do celów 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie i usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych oraz, o ile 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych nie zostało wykryte 
i potwierdzone jako takie, jest natychmiast 
usuwane;

d) przetwarzanie ogranicza się do 
tego, co jest absolutnie niezbędne do celów 
wykrywania i zgłaszania niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie oraz do wykrywania, 
zgłaszania i usuwania materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych; jeżeli 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych w internecie nie zostało 
wykryte i potwierdzone jako takie, 
odpowiednie dane są przechowywane, 
przez niezbędny okres, wyłącznie do 
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następujących celów:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zgłaszanie ich i odpowiadanie na 
proporcjonalne wnioski organów ścigania 
i innych właściwych organów 
publicznych;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zablokowanie konta danego 
użytkownika;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 3 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w odniesieniu do danych 
wiarygodnie zidentyfikowanych jako 
pornografia dziecięca – stworzenie 
niepowtarzalnego, nieprzekształcalnego 
podpisu cyfrowego („skrót”).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d – tiret 4 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postępowania lub kontrole 
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administracyjne lub sądowe lub 
administracyjne lub sądowe postępowania 
odwoławcze.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostawca publikuje coroczne 
sprawozdania dotyczące swojego 
odnośnego przetwarzania, w tym dotyczące 
rodzaju i ilości przetwarzanych danych, 
liczby zidentyfikowanych przypadków, 
środków zastosowanych w celu wyboru 
i udoskonalenia kluczowych wskaźników, 
liczby i współczynników błędów (wyniki 
fałszywie dodatnie) dotyczących 
poszczególnych zastosowanych 
technologii, środków zastosowanych 
w celu ograniczenia poziomu błędu 
i osiągniętego poziomu błędu, polityki 
zatrzymywania danych oraz 
zastosowanych zabezpieczeń w zakresie 
ochrony danych.

e) dostawca publikuje coroczne 
sprawozdania dotyczące swojego 
odnośnego przetwarzania, w tym dotyczące 
rodzaju i ilości przetwarzanych danych, 
liczby zidentyfikowanych, zgłoszonych i 
usuniętych przypadków niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych i 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych, 
przedstawiając w miarę możliwości dane 
segregowane według kryterium płci, 
środków zastosowanych w celu wyboru 
i udoskonalenia kluczowych wskaźników, 
liczby i współczynników błędów (wyniki 
fałszywie dodatnie) dotyczących 
poszczególnych zastosowanych 
technologii, środków zastosowanych 
w celu ograniczenia poziomu błędu 
i osiągniętego poziomu błędu, polityki 
zatrzymywania danych oraz 
zastosowanych zabezpieczeń w zakresie 
ochrony danych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do lit. d), w przypadku 
wykrycia i potwierdzenia niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
w internecie odpowiednie dane mogą być 
zatrzymane wyłącznie do następujących 

skreśla się
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celów i wyłącznie przez okres niezbędny:
– do ich zgłoszenia i odpowiedzi na 
proporcjonalne wnioski organów ścigania 
i innych właściwych organów 
publicznych;
– do zablokowania konta danego 
użytkownika;
– w odniesieniu do danych wiarygodnie 
zidentyfikowanych jako pornografia 
dziecięca, do stworzenia 
niepowtarzalnego, nieprzekształcalnego 
podpisu cyfrowego („skrót”).

Uzasadnienie

Przeniesiono do lit. d)
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