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Poprawka 230
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- We wniosku kładzie się nacisk na 
moderowanie treści i opiekowanie się nią, 
a także na przepisy prawa cywilnego i 
handlowego mające zastosowanie do 
usług cyfrowych. Inne aspekty, takie jak 
regulacja internetowych platform 
handlowych, nie zostały w nim poruszone, 
jednak powinny zostać uwzględnione w 
rozporządzeniu w sprawie aktu prawnego 
o usługach cyfrowych, w którego sprawie 
wniosek ma zostać przedłożony przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 231
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- Wniosek ma na celu wzmocnienie 
praw wynikających z umowy w zakresie 
moderowania treści i opiekowania się nią.

- Wniosek ma na celu uściślenie 
praw wynikających z umowy w zakresie 
moderowania treści i opiekowania się nią.

Or. en

Poprawka 232
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 4
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Projekt rezolucji Poprawka

- Wniosek ma na celu dalsze zajęcie 
się kwestią nieuczciwych warunków 
stosowanych w kontekście usług 
cyfrowych.

- Wniosek ma na celu dalsze zajęcie 
się kwestią niedopuszczalnych i 
nieuczciwych warunków stosowanych w 
kontekście usług cyfrowych.

Or. ro

Poprawka 233
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- We wniosku podniesiono kwestię 
dotyczącą aspektów gromadzenia danych 
w sposób naruszający przysługujące 
użytkownikom uczciwe prawa wynikające 
z umowy.

- We wniosku podniesiono kwestię 
dotyczącą aspektów gromadzenia danych 
w sposób naruszający przysługujące 
użytkownikom uczciwe prawa wynikające 
z umowy, ochronę danych i zasady 
zachowania poufności w internecie.

Or. fr

Poprawka 234
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- We wniosku uwzględniono 
znaczenie rzetelnego wdrożenia praw 
użytkowników w zakresie 
interoperacyjności i możliwości 
przenoszenia.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 235
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 7

Projekt rezolucji Poprawka

- We wniosku uwzględniono 
konieczność właściwego uregulowania 
aspektów prawa cywilnego i handlowego 
dotyczących technologii rozproszonego 
rejestru, w tym łańcuchów bloków, w 
szczególności inteligentnych umów.

- We wniosku zwrócono uwagę na 
potrzebę dokonania oceny w obszarze 
technologii rozproszonego rejestru, w tym 
łańcuchów bloków, w szczególności 
inteligentnych umów.

Or. en

Poprawka 236
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- Wniosek zmierza do osiągnięcia 
równowagi między, z jednej strony, 
ochroną praw podstawowych i 
obywatelskich użytkowników oraz, z 
drugiej strony, zapewnieniem zachęt dla 
przedsiębiorstw w tym sektorze, zwłaszcza 
dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Or. ro

Poprawka 237
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – wprowadzenie – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- We wniosku podniesiono kwestię 
znaczenia przepisów prawa prywatnego 

- We wniosku podniesiono kwestię 
znaczenia zapewnienia jasności w kwestii 
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międzynarodowego, które zapewniają 
jasność i pewność prawa w odniesieniu do 
niepodlegających negocjacji warunków 
stosowanych przez platformy internetowe 
oraz praw dostępu do danych, tak aby 
odpowiednio zagwarantować dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości.

niepodlegających negocjacji warunków 
stosowanych przez platformy internetowe, 
zapewnienia prawa dostępu do danych 
oraz zagwarantowania dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 238
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Kluczowe elementy wniosków, które 
należy uwzględnić w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać następujące elementy 
wniosków na podstawie odpowiednich 
konsultacji publicznych i oceny skutków:

Or. en

Poprawka 239
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Rozporządzenie „w sprawie praw 
wynikających z umowy w zakresie 
zarządzania treścią”, zawierające 
następujące elementy:

Rozporządzenie zawierające następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 240
Marion Walsmann
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Rozporządzenie „w sprawie praw 
wynikających z umowy w zakresie 
zarządzania treścią”, zawierające 
następujące elementy:

Rozporządzenie „w sprawie praw 
użytkowników platform oferujących 
hosting treści”, zawierające następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 241
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– powinno opierać na zasadzie 
sprawowania kontroli przez państwo 
macierzyste, co wymaga zmiany jego 
zakresu w świetle zwiększającej się 
konwergencji ochrony użytkowników;

Or. en

Poprawka 242
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I –sekcja 1– tiret 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zawierać wyraźne 
rozróżnienie między treścią niezgodną z 
prawem i treścią szkodliwą w odniesieniu 
do stosowania odpowiednich wariantów 
strategicznych;

Or. en
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Poprawka 243
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- nie powinno mieć szerszego 
zakresu, ponieważ prowadziłoby to do 
kolizji z już obowiązującymi przepisami 
sektorowymi, takimi jak dyrektywa w 
sprawie praw autorskich lub inne 
istniejące przepisy europejskie w 
dziedzinie mediów i usług 
audiowizualnych;

Or. en

Poprawka 244
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno przewidywać zasady 
moderowania treści, w tym w odniesieniu 
do dyskryminacyjnych praktyk w zakresie 
moderowania treści;

- powinno przewidywać zasady 
moderowania treści;

Or. en

Poprawka 245
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno przewidywać zasady 
moderowania treści, w tym w odniesieniu 
do dyskryminacyjnych praktyk w zakresie 

- powinno przewidywać 
proporcjonalne i oparte na dowodach 
zasady moderowania treści, w tym w 
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moderowania treści; odniesieniu do dyskryminacyjnych praktyk 
w zakresie moderowania treści;

Or. en

Poprawka 246
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zapewniać dialog między 
głównymi platformami oferującymi 
hosting treści a odpowiednią, istniejącą 
lub nową, agencją europejską lub 
odpowiednim, istniejącym lub nowym, 
organem europejskim, a także organami 
krajowymi w sprawie zarządzania 
ryzykiem w kontekście zarządzania 
treściami prawnymi;

Or. en

Poprawka 247
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1 – tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- Należy wzmacniać zaangażowanie 
społeczności naukowej, aby przy 
opracowywaniu aktu ustawodawczego 
uwzględniono interesy europejskiej 
społeczności akademickiej.

Or. cs

Poprawka 248
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści;

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści, które są 
proporcjonalne w stosunku do platformy 
oraz charakteru i skutków szkody, 
skuteczne i nie ulegają dezaktualizacji;

Or. en

Poprawka 249
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści;

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
odstraszającego mechanizmu zgłaszania i 
usuwania nielegalnych treści;

Or. en

Poprawka 250
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści;

- powinno zapewniać standardy dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści, opierając się na 
podejściu dostosowanym do konkretnego 
sektora;
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Or. en

Poprawka 251
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści;

- powinno zapewniać standardy 
formalne i zasady proceduralne dla 
systemu zgłaszania i usuwania treści;

Or. fr

Poprawka 252
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zawierać ocenę 
korzystania z instrumentów technologii 
cyfrowej z myślą o zniechęcaniu do 
rozpowszechniania nielegalnych treści 
online;

Or. en

Poprawka 253
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno przewidywać niezależny 
mechanizm rozstrzygania sporów;

- powinno przewidywać niezależny 
mechanizm rozstrzygania sporów zgodnie 
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z wymogami jakościowymi określonymi w 
dyrektywie 2013/11/UE (dyrektywa w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich); 
nie należy przy tym ograniczać możliwości 
skierowania sprawy do sądu;

Or. fr

Poprawka 254
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno przewidywać niezależny 
mechanizm rozstrzygania sporów;

- powinno przewidywać przepisy 
dotyczące niezależnego mechanizmu 
rozstrzygania sporów w poszanowaniu 
krajowych kompetencji państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 255
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno być w pełni zgodne z 
przepisami Unii dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, jak również z prawami 
podstawowymi.

- powinno być w pełni zgodne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a także z przepisami Unii 
dotyczącymi ochrony użytkowników, ich 
bezpieczeństwa, prywatności i danych 
osobowych, jak również z innymi prawami 
podstawowymi.

Or. en
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Poprawka 256
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno być w pełni zgodne z 
przepisami Unii dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, jak również z prawami 
podstawowymi.

- powinno być w pełni zgodne z 
przepisami Unii dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, jak również z prawami 
podstawowymi i wszystkimi mającymi 
zastosowanie przepisami.

Or. fr

Poprawka 257
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno być w pełni zgodne z 
przepisami Unii dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, jak również z prawami 
podstawowymi.

- powinno być w pełni zgodne z 
przepisami Unii dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, interesem publicznym 
i prawami podstawowymi.

Or. en

Poprawka 258
Marion Walsmann, József Szájer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 1– tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- powinno zawierać przepisy 
dotyczące odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
i reklamowane na nich towary z 
uwzględnieniem działań wspierających 
skierowanych do MŚP, aby 
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zminimalizować obciążenia dla nich 
związane z dostosowywaniem się do tego 
zakresu odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 259
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję 
Zarządzania Treścią, której główne 
zadania obejmują:

skreśla się

- regularną kontrolę algorytmów 
wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;
- regularny przegląd zgodności 
platform oferujących hosting treści z 
rozporządzeniem oraz innymi przepisami 
wchodzącymi w skład aktu prawnego o 
usługach cyfrowych, w szczególności w 
zakresie prawidłowego wdrożenia 
standardów dotyczących procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
oraz moderowania treści w ich 
warunkach, na podstawie sprawozdań z 
przejrzystości udostępnianych przez 
platformy oferujące hosting treści oraz 
ogólnodostępnej bazy danych decyzji o 
usunięciu treści, która zostanie utworzona 
na podstawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;
- współpracę z platformami 
oferującymi hosting treści w obszarze 
najlepszych praktyk w celu spełnienia 
wymogów dotyczących przejrzystości i 
odpowiedzialności za warunki, jak 
również najlepszych praktyk w zakresie 
moderowania treści i wdrażania procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści;
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- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na 
finansowanie kosztów operacyjnych 
organów rozstrzygania sporów opisanych 
w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:
- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;
- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;
- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;
- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;
- publikowanie półrocznych 
sprawozdań z całej swojej działalności.

Or. en

Poprawka 260
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję 
Zarządzania Treścią, której główne 
zadania obejmują:

Należy ustanowić niezależny europejski 
komitet ekspertów ds. zarządzania treścią, 
w którego skład wejdą eksperci z państw 
członkowskich, niezależni naukowcy i 
eksperci ds. platform internetowych, który 
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to komitet powinien:

Or. cs

Poprawka 261
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję 
Zarządzania Treścią, której główne zadania 
obejmują:

Komisja powinna zainicjować działania 
mające na celu ustanowienie mechanizmu 
zarządzania treścią, którego główne 
zadania obejmują:

Or. ro

Poprawka 262
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję 
Zarządzania Treścią, której główne 
zadania obejmują:

Zwraca się do Komisji o powierzenie 
istniejącej lub nowej agencji europejskiej 
lub istniejącemu lub nowemu organowi 
europejskiemu następujących zadań:

Or. en

Poprawka 263
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję Komisja Europejska powinna odpowiadać 
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Zarządzania Treścią, której główne 
zadania obejmują:

za wykonywanie następujących zadań:

Or. en

Poprawka 264
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić Europejską Agencję 
Zarządzania Treścią, której główne 
zadania obejmują:

Należy ustanowić sieć organów 
krajowych, której główne zadania 
obejmują:

Or. en

Poprawka 265
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- regularną kontrolę algorytmów 
wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;

skreśla się

Or. en

Poprawka 266
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- regularną kontrolę algorytmów skreśla się
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wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;

Or. cs

Poprawka 267
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- regularną kontrolę algorytmów 
wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;

- regularne monitorowanie 
algorytmów wykorzystywanych przez 
platformy oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;

Or. en

Poprawka 268
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- regularną kontrolę algorytmów 
wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
moderowania treści i opiekowania się nią;

- regularną kontrolę algorytmów 
wykorzystywanych przez platformy 
oferujące hosting treści w celu 
opiekowania się treścią;

Or. en

Poprawka 269
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 1 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- regularne monitorowanie praktyki 
automatycznego filtrowania treści i 
opiekowania się treścią, a także 
przedstawianie sprawozdań instytucjom 
UE;

Or. en

Poprawka 270
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- regularny przegląd zgodności 
platform oferujących hosting treści z 
rozporządzeniem oraz innymi przepisami 
wchodzącymi w skład aktu prawnego o 
usługach cyfrowych, w szczególności w 
zakresie prawidłowego wdrożenia 
standardów dotyczących procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
oraz moderowania treści w ich 
warunkach, na podstawie sprawozdań z 
przejrzystości udostępnianych przez 
platformy oferujące hosting treści oraz 
ogólnodostępnej bazy danych decyzji o 
usunięciu treści, która zostanie utworzona 
na podstawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 271
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 2
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Projekt rezolucji Poprawka

- regularny przegląd zgodności 
platform oferujących hosting treści z 
rozporządzeniem oraz innymi przepisami 
wchodzącymi w skład aktu prawnego o 
usługach cyfrowych, w szczególności w 
zakresie prawidłowego wdrożenia 
standardów dotyczących procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
oraz moderowania treści w ich 
warunkach, na podstawie sprawozdań z 
przejrzystości udostępnianych przez 
platformy oferujące hosting treści oraz 
ogólnodostępnej bazy danych decyzji o 
usunięciu treści, która zostanie utworzona 
na podstawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 272
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- regularny przegląd zgodności 
platform oferujących hosting treści z 
rozporządzeniem oraz innymi przepisami 
wchodzącymi w skład aktu prawnego o 
usługach cyfrowych, w szczególności w 
zakresie prawidłowego wdrożenia 
standardów dotyczących procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści 
oraz moderowania treści w ich 
warunkach, na podstawie sprawozdań z 
przejrzystości udostępnianych przez 
platformy oferujące hosting treści oraz 
ogólnodostępnej bazy danych decyzji o 
usunięciu treści, która zostanie utworzona 
na podstawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;

- regularny przegląd sprawozdań z 
przejrzystości udostępnianych przez 
platformy oferujące hosting treści oraz 
ogólnodostępnej bazy danych decyzji o 
usunięciu treści, która zostanie utworzona 
na podstawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;
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Or. en

Poprawka 273
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- współpracę z platformami 
oferującymi hosting treści w obszarze 
najlepszych praktyk w celu spełnienia 
wymogów dotyczących przejrzystości i 
odpowiedzialności za warunki, jak 
również najlepszych praktyk w zakresie 
moderowania treści i wdrażania procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści;

skreśla się

Or. en

Poprawka 274
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- współpracę z platformami 
oferującymi hosting treści w obszarze 
najlepszych praktyk w celu spełnienia 
wymogów dotyczących przejrzystości i 
odpowiedzialności za warunki, jak również 
najlepszych praktyk w zakresie 
moderowania treści i wdrażania procedur 
zgłaszania i usuwania nielegalnych treści;

- współpracę z platformami 
oferującymi hosting treści w obszarze 
najlepszych praktyk w celu spełnienia 
wymogów dotyczących przejrzystości i 
odpowiedzialności za warunki, jak również 
najlepszych praktyk w zakresie 
moderowania treści i wdrażania procedur 
zgłaszania i usuwania treści;

Or. fr

Poprawka 275
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- współpracę i koordynowanie 
wdrażania aktu prawnego o usługach 
cyfrowych z organami krajowymi państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 276
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na 
finansowanie kosztów operacyjnych 
organów rozstrzygania sporów opisanych 
w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

skreśla się

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;
- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;
- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;
- nieprzedłożenie Europejskiej 
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Agencji sprawozdań z przejrzystości;
- publikowanie półrocznych 
sprawozdań z całej swojej działalności.

Or. en

Poprawka 277
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na 
finansowanie kosztów operacyjnych 
organów rozstrzygania sporów opisanych 
w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

skreśla się

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;
- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;
- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;
- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;
- publikowanie półrocznych 
sprawozdań z całej swojej działalności.

Or. cs
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Poprawka 278
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na 
finansowanie kosztów operacyjnych 
organów rozstrzygania sporów opisanych 
w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

- regularny przegląd grzywien 
nakładanych przez władze krajowe za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

Or. en

Poprawka 279
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na 
finansowanie kosztów operacyjnych 

- zgłaszanie Komisji stwierdzonych 
przypadków nieprzestrzegania przepisów 
ustanowionych w akcie o usługach 
cyfrowych, w tym publikowanie 
półrocznych sprawozdań ze wszystkich jej 
działań.
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organów rozstrzygania sporów opisanych 
w rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

Or. en

Poprawka 280
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. Grzywny 
powinny stanowić wkład do specjalnego 
funduszu przeznaczonego na finansowanie 
kosztów operacyjnych organów 
rozstrzygania sporów opisanych w 
rozporządzeniu. Przypadki 
nieprzestrzegania przepisów powinny 
obejmować:

- nakładanie grzywien za 
nieprzestrzeganie aktu prawnego o 
usługach cyfrowych. Grzywny należy 
ustalić na poziomie do 4 % całkowitych 
światowych rocznych obrotów pośrednika 
oferującego hosting treści i uwzględnić w 
nich ogólną zgodność platformy z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych. W 
przypadku ponownego popełnienia 
przestępstwa dana platforma mogłaby 
otrzymać zakaz działania na rynku 
europejskim. Grzywny powinny stanowić 
wkład do specjalnego funduszu 
przeznaczonego na finansowanie kosztów 
operacyjnych organów rozstrzygania 
sporów opisanych w rozporządzeniu. 
Przypadki nieprzestrzegania przepisów 
powinny obejmować:

Or. fr

Poprawka 281
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 1
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Projekt rezolucji Poprawka

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 282
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 283
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 284
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – subtiret 1
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Projekt rezolucji Poprawka

o brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

o brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania treści przewidzianego w 
rozporządzeniu;

Or. fr

Poprawka 285
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści 
przewidzianego w rozporządzeniu;

- brak wdrożenia systemu zgłaszania 
i usuwania nielegalnych treści zgodnie z 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 286
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

- brak wywiązania się z wszelkich 
innych obowiązków związanych z 
moderowaniem treści;

Or. en

Poprawka 287
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 2
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Projekt rezolucji Poprawka

- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;

skreśla się

Or. en

Poprawka 288
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;

skreśla się

Or. en

Poprawka 289
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 290
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

- brak przejrzystych, dostępnych i - brak przejrzystych, dostępnych, 
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niedyskryminujących warunków; sprawiedliwych i niedyskryminujących 
warunków;

Or. ro

Poprawka 291
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- brak przejrzystych, dostępnych i 
niedyskryminujących warunków;

- brak przejrzystych, uczciwych, 
dostępnych i niedyskryminujących 
warunków;

Or. en

Poprawka 292
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – częśc I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 293
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – część 2– tiret 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej skreśla się



PE652.517v01-00 30/120 AM\1206222PL.docx

PL

Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

Or. en

Poprawka 294
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 295
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

- brak zapewnienia odpowiedniej, 
nowej lub istniejącej, europejskiej agencji 
lub odpowiedniemu, nowemu lub 
istniejącemu, europejskiemu organowi 
dostępu do algorytmów moderowania 
treści i opiekowania się nią w celu 
dokonania ich przeglądu;

Or. en

Poprawka 296
Marion Walsmann
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

- brak zapewnienia Komisji dostępu 
do algorytmów moderowania treści i 
opiekowania się nią w celu dokonania ich 
przeglądu;

Or. en

Poprawka 297
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

- brak zapewnienia Komisji 
Europejskiej dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

Or. ro

Poprawka 298
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
moderowania treści i opiekowania się nią 
w celu dokonania ich przeglądu;

- brak zapewnienia Europejskiej 
Agencji dostępu do algorytmów 
opiekowania się treścią w celu dokonania 
ich przeglądu;

Or. en
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Poprawka 299
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 300
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 301
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 302
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

- nieprzedłożenie odpowiedniej, 
nowej lub istniejącej, europejskiej agencji 
lub odpowiedniemu, nowemu lub 
istniejącemu, europejskiemu organowi 
sprawozdań z przejrzystości;

Or. en

Poprawka 303
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

- nieprzedłożenie Komisji 
sprawozdań z przejrzystości;

Or. en

Poprawka 304
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- nieprzedłożenie Europejskiej 
Agencji sprawozdań z przejrzystości;

- nieprzedłożenie Komisji 
Europejskiej sprawozdań z przejrzystości;

Or. ro

Poprawka 305
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- publikowanie półrocznych 
sprawozdań z całej swojej działalności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 306
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2– tiret 4 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- publikowanie półrocznych 
sprawozdań z całej swojej działalności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 307
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 2 – tiret 4– ppkt 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

- publikowanie badań obejmujących 
wnioski dotyczące środków mających na 
celu wniesienie wkładu we wzmacnianie 
konkurencyjności i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw, a także małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Or. cs

Poprawka 308
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Agencji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego publikowania i przekazywania 
odpowiedniej, istniejącej lub nowej, 
agencji europejskiej lub odpowiedniemu, 
istniejącemu lub nowemu, organowi 
europejskiemu sprawozdań z 
przejrzystości. Sprawozdania powinny być 
kompleksowe i przygotowywane z 
zastosowaniem spójnej metodyki. 
Sprawozdania z przejrzystości powinny w 
szczególności zawierać:

Or. en

Poprawka 309
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Agencji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Komisji i sieci 
organów krajowych sprawozdań z 
przejrzystości. Sprawozdania takie 
powinny w szczególności zawierać:

Or. en

Poprawka 310
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Agencji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Komisji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Or. ro

Poprawka 311
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Agencji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania komitetowi 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Or. cs

Poprawka 312
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania Agencji 
sprawozdań z przejrzystości. Sprawozdania 
takie powinny w szczególności zawierać:

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zawierać przepisy zobowiązujące 
platformy oferujące hosting treści do 
regularnego przekazywania sprawozdań z 
przejrzystości. Sprawozdania takie 
powinny w szczególności zawierać:

Or. en
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Poprawka 313
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3– tiret 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- całkowitą liczbę otrzymanych 
zgłoszeń;

- całkowitą liczbę otrzymanych 
zgłoszeń i podjęte w związku z nimi 
działania;

Or. en

Poprawka 314
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – tiret 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- całkowitą liczbę otrzymanych 
zgłoszeń;

- całkowitą liczbę otrzymanych 
zgłoszeń i rodzaj treści, których zgłoszenia 
dotyczyły;

Or. en

Poprawka 315
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3– tiret 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- całkowitą liczbę zrealizowanych 
wniosków o usunięcie nielegalnych treści;

- całkowitą liczbę zrealizowanych 
wniosków o usunięcie nielegalnych treści i 
całkowitą liczbę przypadków dotyczących 
treści przekazanych do właściwych 
organów;

Or. en
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Poprawka 316
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3 – tiret 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- informacje na temat egzekwowania 
warunków.

- informacje na temat egzekwowania 
warunków oraz informacje na temat 
orzeczeń sądowych wydanych w celu 
uchylenia lub zmiany ogólnych warunków 
użytkowania, które zostały uznane przez 
jedno z państw UE za nadużycie lub za 
niezgodne z prawem.

Or. fr

Poprawka 317
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 3– tiret 1 – tiret 8

Projekt rezolucji Poprawka

- informacje na temat egzekwowania 
warunków.

- informacje na temat egzekwowania 
warunków oraz informacje na temat 
orzeczeń sądowych dotyczących usunięcia 
lub skreślenia warunków ze względu na 
uznanie ich niezgodnymi z prawem 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 318
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 4– sekcja 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Ponadto platformy oferujące hosting treści 
powinny publikować swoje decyzje 
dotyczące usuwania treści w 
ogólnodostępnej bazie danych.

Ponadto platformy oferujące hosting treści 
powinny publikować swoje decyzje 
dotyczące usuwania treści w 
ogólnodostępnej bazie danych w celu 
poprawy przejrzystości dla użytkowników.

Or. en

Poprawka 319
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część I – sekcja 4– sekcja 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

Akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien określać szereg jasnych 
wskaźników mających na celu 
zdefiniowanie progów dla platform 
oferujących hosting treści skutkujących 
zwolnieniem z niektórych przepisów 
wymienionych w niniejszym rozdziale. 
Wskaźniki te mogłyby obejmować takie 
aspekty platform oferujących hosting 
treści jak wielkość sieci (liczba 
użytkowników), sytuacja finansowa, 
dostęp do danych, aktywna rola w 
opiekowaniu się treścią, integracja 
pionowa, występowanie efektu „lock-in”.

Or. en

Poprawka 320
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Środki dotyczące opiekowania się treścią, Środki dotyczące opiekowania się treścią, 
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danych i reklam online naruszających 
przysługujące użytkownikom uczciwe 
prawa wynikające z umowy powinny 
obejmować:

danych i reklam online, w tym reklam 
politycznych, mających na celu 
osiągnięcie celów motywowanych 
politycznie, naruszających przysługujące 
użytkownikom uczciwe prawa wynikające 
z umowy powinny obejmować:

Or. cs

Poprawka 321
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Środki dotyczące opiekowania się treścią, 
danych i reklam online naruszających 
przysługujące użytkownikom uczciwe 
prawa wynikające z umowy powinny 
obejmować:

Środki dotyczące opiekowania się treścią, 
danych i reklam online powinny 
obejmować:

Or. en

Poprawka 322
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- Środki służące ograniczeniu danych 
gromadzonych przez platformy oferujące 
hosting treści na podstawie interakcji 
użytkowników z treściami udostępnianymi 
na platformach oferujących hosting treści 
w celu uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych.

- Środki służące ograniczeniu danych 
gromadzonych przez platformy oferujące 
hosting treści na podstawie interakcji 
użytkowników z treściami udostępnianymi 
na platformach oferujących hosting treści 
w celu uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych, natomiast w 
przypadku reklamy politycznej środki 
powinny być ograniczone do wymogu 



AM\1206222PL.docx 41/120 PE652.517v01-00

PL

przejrzystości obejmującego jasną 
identyfikację reklamy politycznej i 
możliwość zidentyfikowania jej sponsora 
oraz podmiotu, na rzecz którego zlecono 
przygotowanie reklamy, przy czym 
obowiązek wskazania, że jest to reklama 
polityczna powinien spoczywać na 
sponsorze i powinien być wsparty 
odpowiednimi narzędziami egzekwowania.

Or. cs

Poprawka 323
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- Środki służące ograniczeniu danych 
gromadzonych przez platformy oferujące 
hosting treści na podstawie interakcji 
użytkowników z treściami udostępnianymi 
na platformach oferujących hosting treści 
w celu uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych.

- Środki służące ograniczeniu danych 
gromadzonych przez platformy oferujące 
hosting treści na podstawie interakcji 
użytkowników z treściami udostępnianymi 
na platformach oferujących hosting treści 
w celu uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych i wymogu uzyskania 
zgody użytkownika na gromadzenie 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 324
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- Środki służące ograniczeniu 
danych gromadzonych przez platformy 

- Środki służące zminimalizowaniu 
danych gromadzonych przez platformy 
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oferujące hosting treści na podstawie 
interakcji użytkowników z treściami 
udostępnianymi na platformach 
oferujących hosting treści w celu 
uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych.

oferujące hosting treści między innymi na 
podstawie interakcji użytkowników z 
treściami udostępnianymi na platformach 
oferujących hosting treści w celu 
uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych i wymogu uzyskania 
wcześniejszej zgody użytkownika.

Or. en

Poprawka 325
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- Środki służące ograniczeniu 
danych gromadzonych przez platformy 
oferujące hosting treści na podstawie 
interakcji użytkowników z treściami 
udostępnianymi na platformach 
oferujących hosting treści w celu 
uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych.

- Egzekwowanie istniejących 
środków służących ograniczeniu danych 
gromadzonych przez platformy oferujące 
hosting treści między innymi na podstawie 
interakcji użytkowników z treściami 
udostępnianymi na platformach 
oferujących hosting treści w celu 
uzupełnienia profili reklamy 
ukierunkowanej, w szczególności poprzez 
nałożenie rygorystycznych warunków 
korzystania z ukierunkowanych reklam 
spersonalizowanych.

Or. en

Poprawka 326
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1 – tiret 1 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- W kontekście reklamy politycznej 
właściwe byłoby odniesienie się do 
zjawiska farm trolli (znanych również 
jako fabryki trolli lub brygady sieciowe), 
złożonych z anonimowych komentatorów 
wydarzeń politycznych, którzy pojawiają 
się w sieciach społecznościowych, 
korzystając z wielkiej liczby fałszywych 
profili użytkowników w celu 
manipulowania opinią publiczną, a także 
przeanalizowanie różnych możliwości 
zwalczania tych często transgranicznych 
ingerencji w konkurencję polityczną, np. 
promowania koncepcji zaufanych profili 
osobistych oraz ewentualnych synergii z 
wysiłkami na rzecz budowy europejskiej 
usługi weryfikacji tożsamości 
elektronicznej opartej na technologii 
łańcucha bloków.

Or. cs

Poprawka 327
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni mieć możliwość 
wyboru, czy chcą otrzymywać reklamy 
ukierunkowane, czy też nie.

- Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni być informowani, 
czy są przedmiotem reklamy 
ukierunkowanej, mieć dostęp do swojego 
profilu stworzonego przez platformy 
oferujące hosting treści oraz możliwość 
jego zmiany, a także mieć możliwość 
wyboru, czy chcą otrzymywać reklamy 
ukierunkowane, czy też nie.

Or. en
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Poprawka 328
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni mieć możliwość 
wyboru, czy chcą otrzymywać reklamy 
ukierunkowane, czy też nie.

- Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni mieć możliwość 
wyboru w kwestii otrzymywania reklam 
ukierunkowanych i wycofania zgody na 
ich otrzymywanie zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych i 
prywatności.

Or. en

Poprawka 329
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni mieć możliwość 
wyboru, czy chcą otrzymywać reklamy 
ukierunkowane, czy też nie.

– Użytkownicy platform oferujących 
hosting treści powinni być informowani o 
możliwości dokonania wyborów w kwestii 
ukierunkowanych reklam zgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych.

Or. it

Poprawka 330
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1 – tiret 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

- Platformy oferujące hosting treści 
powinny udostępniać archiwum reklam 

- Platformy oferujące hosting treści 
powinny udostępniać archiwum 
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sponsorowanych, które były pokazywane 
ich użytkownikom, w tym następujące 
informacje:

sponsoringu i reklam, które były 
pokazywane ich użytkownikom, w tym 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 331
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 3 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- czy dana reklama jest obecnie 
aktywna czy nieaktywna;

- czy dana reklama lub sponsoring 
są obecnie aktywne czy nieaktywne;

Or. en

Poprawka 332
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 3 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- okres, w którym reklama była 
aktywna;

- okres, w którym reklama lub 
sponsoring były aktywne;

Or. en

Poprawka 333
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 3 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- imię i nazwisko / nazwa i dane 
kontaktowe reklamodawcy;

- imię i nazwisko / nazwa i dane 
kontaktowe sponsora lub reklamodawcy, a 
także, jeżeli są inne, dane osoby, w 
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imieniu której reklama lub sponsoring 
zostały zamieszczone;

Or. en

Poprawka 334
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 1– tiret 3 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- kwota zapłacona za reklamę. skreśla się

Or. en

Poprawka 335
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2

Projekt rezolucji Poprawka

Droga do rzetelnego wdrożenia praw 
użytkowników w zakresie 
interoperacyjności i możliwości 
przenoszenia powinna obejmować:

skreśla się

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia wymiany danych z myślą 
o rozwiązaniu problemu braku równowagi 
pod względem pozycji rynkowej, w 
szczególności poprzez interoperacyjność i 
przenoszenie danych.

Or. en

Poprawka 336
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2– wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Droga do rzetelnego wdrożenia praw 
użytkowników w zakresie 
interoperacyjności i możliwości 
przenoszenia powinna obejmować:

Droga do rzetelnego wdrożenia praw 
użytkowników w zakresie wzajemnych 
połączeń i możliwości przenoszenia 
powinna obejmować:

Or. en

Poprawka 337
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia wymiany danych z myślą 
o rozwiązaniu problemu braku równowagi 
pod względem pozycji rynkowej, w 
szczególności poprzez interoperacyjność i 
przenoszenie danych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 338
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia wymiany danych z myślą o 
rozwiązaniu problemu braku równowagi 
pod względem pozycji rynkowej, w 
szczególności poprzez interoperacyjność i 
przenoszenie danych.

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia wymiany danych innych 
niż osobowe z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej.
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Or. en

Poprawka 339
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia wymiany danych z myślą o 
rozwiązaniu problemu braku równowagi 
pod względem pozycji rynkowej, w 
szczególności poprzez interoperacyjność i 
przenoszenie danych.

- ocenę możliwości określenia 
sprawiedliwych warunków umownych w 
celu ułatwienia i promowania wymiany 
danych z myślą o rozwiązaniu problemu 
braku równowagi pod względem pozycji 
rynkowej, w szczególności poprzez 
interoperacyjność i przenoszenie danych.

Or. ro

Poprawka 340
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- nałożony na platformy o silnej 
pozycji na rynku wymóg zapewniania 
interfejsu programowania aplikacji, za 
pomocą którego platformy podmiotów 
trzecich i ich użytkownicy mogą 
współpracować z kluczowymi funkcjami i 
użytkownikami platformy zapewniającej 
interfejs programowania aplikacji, w tym 
z serwisami podmiotów trzecich, które 
zostały stworzone w celu poprawy i 
dostosowania do potrzeb doświadczeń 
użytkownika platformy zapewniającej 
interfejs programowania aplikacji, 
zwłaszcza przez usługi dostosowujące 
ustawienia prywatności oraz preferencje 
w zakresie opiekowania się treścią;
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Or. en

Poprawka 341
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

- zakaz narzucania wyposażonego w 
blokadę zamkniętego ekosystemu w 
odniesieniu do korzystania z produktów 
cyfrowych. Aby umożliwić rzeczywistą 
interoperacyjność danych, formaty 
produktów cyfrowych muszą być 
formatami otwartymi, które pozwalają 
użytkownikom na eksport danych do 
innych środowisk cyfrowych.

Or. fr

Poprawka 342
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- użytkownicy dominujących 
serwisów mediów społecznościowych i 
serwisów przekazywania wiadomości 
powinni mieć prawo do interakcji między 
platformami w ramach otwartych 
interfejsów (wzajemne połączenia); 
użytkownicy powinni mieć możliwość 
interakcji z użytkownikami 
alternatywnych serwisów, a użytkownicy 
alternatywnych serwisów powinni mieć 
możliwość interakcji z nimi.

Or. en
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Poprawka 343
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- przepisy uniemożliwiające 
udostępnianie, przechowywanie, 
monetyzowanie lub używanie danych 
otrzymywanych od serwisów podmiotów 
trzecich przez platformy o silnej pozycji na 
rynku oferujące interfejs programowania 
aplikacji;

Or. en

Poprawka 344
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- przepisy gwarantujące, że zdolność 
platform oferujących hosting treści do 
usuwania problemów związanych z 
bezpieczeństwem nie będzie ograniczana, 
paraliżowana lub opóźniana przez 
zobowiązania związane z 
interoperacyjnością, a potrzeba usunięcia 
problemów związanych z bezpieczeństwem 
nie prowadzi do nieuzasadnionego 
zawieszenia świadczenia usług 
interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 345
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 d (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- przepisy gwarantujące, że akt 
prawny o usługach cyfrowych wymaga od 
platform zapewnienia technicznej 
wykonalności przepisów dotyczących 
przenoszenia danych, o których mowa w 
art. 20 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych;

Or. en

Poprawka 346
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 2 – tiret 1 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- przepisy gwarantujące, że 
platformy oferujące hosting treści o silnej 
pozycji na rynku, które zapewniają 
interfejs programowania aplikacji, 
publicznie dokumentują wszystkie 
interfejsy, które udostępniają w celu 
umożliwienia interoperacyjności usług;

Or. en

Poprawka 347
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 3– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- środki zapewniające właściwe ramy 
prawne dla rozwoju i wdrażania usług 
cyfrowych z wykorzystaniem technologii 
rozproszonego rejestru, w tym łańcuchów 
bloków, w szczególności dla 
inteligentnych umów;

- środki zapewniające właściwe ramy 
prawne dla rozwoju i wdrażania usług 
cyfrowych obejmujących technologie 
rozproszonego rejestru, takie jak łańcuchy 
bloków i inteligentne umowy;
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Or. en

Poprawka 348
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 3 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- środki zapewniające, aby 
inteligentne umowy zawierały 
mechanizmy, które mogą wstrzymać ich 
wykonanie, w szczególności z uwagi na 
obawy słabszej strony i w poszanowaniu 
praw wierzycieli w przypadku 
niewypłacalności i restrukturyzacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 349
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 3 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- środki zapewniające, aby 
inteligentne umowy zawierały 
mechanizmy, które mogą wstrzymać ich 
wykonanie, w szczególności z uwagi na 
obawy słabszej strony i w poszanowaniu 
praw wierzycieli w przypadku 
niewypłacalności i restrukturyzacji.

- środki zapewniające, aby 
inteligentne umowy zawierały 
mechanizmy, które mogą wstrzymać ich 
wykonanie, w szczególności z uwagi na 
prywatne obawy słabszej strony lub 
publiczne obawy związane z tworzeniem 
karteli i w poszanowaniu praw wierzycieli 
w przypadku niewypłacalności i 
restrukturyzacji.

Or. ro

Poprawka 350
József Szájer, Jiří Pospíšil
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 3– tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- środki zapewniające równość stron 
w przypadku inteligentnych umów, w 
szczególności z uwzględnieniem interesu 
niewielkich przedsiębiorstw oraz MŚP, w 
przypadku których Komisja Europejska 
powinna zbadać możliwe rozwiązania.

Or. en

Poprawka 351
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4

Projekt rezolucji Poprawka

Droga do sprawiedliwych przepisów 
prawa prywatnego międzynarodowego, 
które nie pozbawiają użytkowników 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
powinna:

skreśla się

- obejmować środki zapewniające, 
aby niepodlegające negocjacjom warunki 
nie obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;
- obejmować środki wyjaśniające 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego w zakresie danych bez 
szkody dla podmiotów Unii;
- opierać się na multilateralizmie 
oraz, w miarę możliwości, być uzgodniona 
na odpowiednich forach 
międzynarodowych.

Or. en
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Poprawka 352
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – częśc II – sekcja 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki zapewniające, 
aby niepodlegające negocjacjom warunki 
nie obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 353
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki zapewniające, 
aby niepodlegające negocjacjom warunki 
nie obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

- obejmować skuteczne 
egzekwowanie istniejących środków 
zapewniających, aby niepodlegające 
negocjacjom warunki nie obejmowały 
przepisów regulujących kwestie prawa 
prywatnego międzynarodowego ze szkodą 
dla dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 354
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki zapewniające, 
aby niepodlegające negocjacjom warunki 

- obejmować skuteczne stosowanie 
istniejących środków zapewniających, aby 
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nie obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

niepodlegające negocjacjom warunki nie 
obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 355
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki zapewniające, 
aby niepodlegające negocjacjom warunki 
nie obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

- obejmować środki zapewniające, 
aby standardowe warunki umowne nie 
obejmowały przepisów regulujących 
kwestie prawa prywatnego 
międzynarodowego ze szkodą dla dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 356
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki wyjaśniające 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego w zakresie danych bez 
szkody dla podmiotów Unii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 357
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- obejmować środki wyjaśniające 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego w zakresie danych bez 
szkody dla podmiotów Unii;

- obejmować środki wyjaśniające 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego w celu uwzględnienia 
między innymi działalności platform, tak 
aby działały bez szkody dla podmiotów 
Unii;

Or. en

Poprawka 358
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- opierać się na multilateralizmie 
oraz, w miarę możliwości, być uzgodniona 
na odpowiednich forach 
międzynarodowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 359
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – część II – sekcja 4 – zakończenie

Projekt rezolucji Poprawka

Tylko w przypadku gdy osiągnięcie 
rozwiązania opartego na multilateralizmie 
w rozsądnym terminie okaże się 
niemożliwe, należy proponować środki 
stosowane w ramach Unii, aby zapewnić, 
by korzystanie z usług cyfrowych w Unii 
było w pełni regulowane prawem Unii w 
ramach jurysdykcji sądów unijnych.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 360
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) Warunki, które dostawcy usług 
społeczeństwa informacyjnego stosują w 
relacjach z użytkownikami, często nie 
podlegają negocjacjom i mogą być 
jednostronnie zmieniane przez tych 
dostawców. Konieczne jest podjęcie 
działań na szczeblu ustawodawczym w 
celu ustanowienia minimalnych norm dla 
takich warunków, w szczególności w 
odniesieniu do zasad proceduralnych 
dotyczących zarządzania treścią.

(1) Warunki, które dostawcy usług 
cyfrowych stosują w relacjach z 
użytkownikami, często nie podlegają 
negocjacjom i mogą być jednostronnie 
zmieniane przez tych dostawców. 
Konieczne jest podjęcie działań na 
szczeblu ustawodawczym w celu 
ustanowienia minimalnych norm dla takich 
warunków, w szczególności w odniesieniu 
do zasad proceduralnych dotyczących 
zarządzania treścią.

Or. en

Poprawka 361
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) Systemy prawa cywilnego 
regulujące praktyki platform oferujących 
hosting treści w zakresie moderowania 
treści opierają się na określonych 
przepisach sektorowych na szczeblu Unii, 
a także na przepisach przyjętych przez 
państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym; istnieją znaczne różnice w 
zakresie obowiązków nakładanych przez te 
systemy prawa cywilnego na platformy 
oferujące hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów.

(2) Systemy prawa cywilnego 
regulujące praktyki platform oferujących 
hosting treści w zakresie moderowania 
treści opierają się na określonych 
przepisach sektorowych na szczeblu Unii, 
a także na przepisach przyjętych przez 
państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym; istnieją znaczne różnice w 
zakresie obowiązków nakładanych przez te 
systemy prawa cywilnego na platformy 
oferujące hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów. 
Doprowadziło to do rozdrobnienia ram 
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regulacyjnych na szczeblu unijnym 
utrudniającego rozwój przedsiębiorstw 
europejskich na jednolitym rynku 
cyfrowym.

Or. ro

Poprawka 362
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści 
oraz dominującą pozycję kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą pełną 
harmonizację, a więc w drodze 
rozporządzenia.

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści, 
ogromną ilość zamieszczonych 
niezgodnych z prawem lub szkodliwych 
treści oraz dominującą pozycję kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą pełną 
harmonizację, a więc w drodze 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 363
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści 
oraz dominującą pozycję kilku 

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
brak pewności prawa dla konsumentów, 
międzynarodowy charakter hostingu treści 
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zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą pełną 
harmonizację, a więc w drodze 
rozporządzenia.

oraz dominującą pozycję kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą większą 
konwergencję w drodze minimalnych 
standardów.

Or. en

Poprawka 364
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści 
oraz dominującą pozycję kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą pełną 
harmonizację, a więc w drodze 
rozporządzenia.

(4) Biorąc pod uwagę szkodliwe skutki 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, 
międzynarodowy charakter hostingu treści 
oraz silną pozycję na rynku kilku 
zlokalizowanych poza Unią platform 
oferujących hosting treści, szereg kwestii 
pojawiających się w odniesieniu do 
hostingu treści należy uregulować w 
sposób pociągający za sobą pełną 
harmonizację, a więc w drodze 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 365
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
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zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania 
treści, które powinny gwarantować 
dostępne i niezależne środki zaskarżenia.

zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny być jasne, dostępne, zrozumiałe i 
jednoznaczne oraz obejmować przejrzyste, 
wiążące i jednolite normy i procedury 
moderowania treści, które powinny 
gwarantować dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 366
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania 
treści, które powinny gwarantować 
dostępne i niezależne środki zaskarżenia.

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
uczciwości, przejrzystości i 
odpowiedzialności w zakresie warunków 
korzystania z platform oferujących hosting 
treści. Warunki powinny obejmować 
uczciwe, przejrzyste, wiążące i jednolite 
normy i procedury moderowania treści, 
które powinny gwarantować dostępne i 
niezależne środki zaskarżenia oraz 
zgodność ze normami w dziedzinie praw 
człowieka.

Or. en

Poprawka 367
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
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powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania 
treści, które powinny gwarantować 
dostępne i niezależne środki zaskarżenia.

powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania 
treści, które powinny gwarantować 
dostępne i niezależne dochodzenie 
roszczeń.

Or. en

Poprawka 368
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste, wiążące i 
jednolite normy i procedury moderowania 
treści, które powinny gwarantować 
dostępne i niezależne środki zaskarżenia.

(5) W odniesieniu do relacji z 
użytkownikami niniejsze rozporządzenie 
powinno określać minimalne standardy 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
zakresie warunków korzystania z platform 
oferujących hosting treści. Warunki 
powinny obejmować przejrzyste normy i 
procedury moderowania treści, które 
powinny gwarantować dostępne i 
niezależne środki zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 369
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Ukierunkowane na użytkownika 
wzmocnienie treści poprzez prezentowane 
w nich poglądy lub stanowiska stanowi 
jedną z najszkodliwszych praktyk w 

skreśla się
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społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których takie treści są 
wzmocnione na podstawie wcześniejszej 
interakcji użytkownika z innymi 
wzmocnionymi treściami oraz w celu 
optymalizacji profili użytkowników pod 
kątem reklam ukierunkowanych.

Or. en

Poprawka 370
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Ukierunkowane na użytkownika 
wzmocnienie treści poprzez prezentowane 
w nich poglądy lub stanowiska stanowi 
jedną z najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których takie treści są 
wzmocnione na podstawie wcześniejszej 
interakcji użytkownika z innymi 
wzmocnionymi treściami oraz w celu 
optymalizacji profili użytkowników pod 
kątem reklam ukierunkowanych.

(6) Ukierunkowane na użytkownika 
wzmocnienie treści w oparciu o dane 
osobowe użytkownika stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których takie treści są 
wzmocnione na podstawie wcześniejszej 
interakcji użytkownika z innymi 
wzmocnionymi treściami oraz w celu 
optymalizacji profili użytkowników pod 
kątem reklam ukierunkowanych.

Or. en

Poprawka 371
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(6a) W celu zagwarantowania oceny 
ryzyka występującego w związku z 
wzmocnieniem treści niniejsze 
rozporządzenie wprowadza prowadzony co 
pół roku dialog na temat strategii 
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zarządzania treściami prawnymi między 
głównymi platformami oferującymi 
hosting treści a odpowiednią, istniejącą 
lub nową, agencją europejską lub 
odpowiednim, istniejącym lub nowym, 
organem europejskim, a także 
odpowiednimi władzami krajowymi.

Or. en

Poprawka 372
Evelyne Gebhardt, Paul Tang

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(6a) Przypomina, że algorytmy 
wykorzystywane do decydowania o 
kolejności wyników wyszukiwania mają 
wpływ na indywidualną i społeczną 
komunikację i interakcje oraz mogą mieć 
charakter opiniotwórczy, zwłaszcza w 
przypadku treści pochodzących z mediów.

Or. en

Poprawka 373
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana, w 
tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana, w 
tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 
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treścią bez wyraźnej zgody. treścią bez wyraźnej zgody. Platformy o 
pozycji dominującej powinny zapewniać 
użytkownikom korzystającym z interfejsu 
możliwość doboru treści za pomocą 
wybranego przez nich oprogramowania 
lub usług.

Or. en

Poprawka 374
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana, w 
tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 
treścią bez wyraźnej zgody.

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana, w 
tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 
treścią bez dobrowolnie wyrażonej, 
wyraźnej, świadomej i jednoznacznej 
zgody.

Or. en

Poprawka 375
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana, w 

(7) W celu zapewnienia, między 
innymi, aby użytkownicy mogli dochodzić 
swoich praw, należy im zagwarantować 
odpowiedni wpływ na proces opiekowania 
się treścią, która jest im prezentowana. W 
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tym możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 
treścią bez wyraźnej zgody.

szczególności użytkownicy nie powinni 
być objęci procesem opiekowania się 
treścią bez wyraźnej zgody.

Or. en

Poprawka 376
Marion Walsmann, József Szájer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(8a) Zbyt wiele towarów sprzedawanych 
w internecie nie jest zgodnych z normami 
bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów 
egzekwowania od platform oferujących 
hosting treści przeprowadzania kontroli 
zachowania należytej staranności w 
przypadku towarów sprzedawanych przez 
nie lub za ich pośrednictwem jest 
nałożenie na platformy wspólnej i 
solidarnej odpowiedzialności wraz z 
pierwotnym sprzedawcą. Rozwiązanie to 
nie byłoby nieracjonalne w przypadku 
platform oferujących hosting treści, mając 
na uwadze, że dzielą się zyskami. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
umożliwienie małym i średnim 
platformom przeprowadzania kontroli, a 
wszelkie działania wspierające, takie jak 
normalizacja, powinny gwarantować 
maksymalne ograniczenie obciążeń 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 377
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9
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Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy 
w pełni zautomatyzowanej kontroli ex 
ante treści.

skreśla się

Or. en

Poprawka 378
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści.

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści, powinno unikać wymuszania 
stosowania mechanizmów „notice-and-
stay-down”, a ponadto powinno 
przewidywać, że procedury moderowania 
treści stosowane dobrowolnie przez 
dostawców nie mogą wiązać się z 
wykorzystywaniem automatycznych 
narzędzi lub filtrowania zamieszczanych 
treści do kontroli ex-ante.

Or. en

Poprawka 379
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9
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Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści.

(9) W niniejszym rozporządzeniu 
należy unikać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania w pełni zautomatyzowanej 
kontroli ex ante treści, o ile obowiązujące 
teksty prawne nie stanowią inaczej.

Or. en

Poprawka 380
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści.

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące 
pasywny hosting treści do stosowania 
jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanej kontroli ex ante treści.

Or. fr

Poprawka 381
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści.

(9) Środki te nie powinny zawierać 
przepisów upoważniających platformy 
oferujące hosting treści do stosowania 
jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanej kontroli ex ante treści.

Or. en



PE652.517v01-00 68/120 AM\1206222PL.docx

PL

Poprawka 382
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zawierać przepisów 
zmuszających platformy oferujące hosting 
treści do stosowania jakiejkolwiek formy w 
pełni zautomatyzowanej kontroli ex ante 
treści.

(9) Niniejsze rozporządzenie musi 
zawierać przepisy zmuszające platformy 
oferujące hosting treści do stosowania 
skutecznych i przejrzystych 
zautomatyzowanych systemów kontroli ex 
ante treści.

Or. fr

Poprawka 383
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(9a) Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia platformom 
wykorzystywania mechanizmu 
automatyzacji treści tam, gdzie jest to 
uzasadnione i konieczne, a zwłaszcza 
promuje wykorzystywanie takiego 
mechanizmu w przypadku, gdy nielegalny 
charakter treści został ustalony przez sąd 
lub może być łatwo stwierdzony bez 
uwzględniania szerszego kontekstu.

Or. en

Poprawka 384
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10
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Projekt rezolucji Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zawierać przepisy służące 
zwalczaniu dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści, w 
szczególności gdy treści tworzone przez 
użytkowników są usuwane ze względu na 
wygląd, pochodzenie etniczne, płeć, 
orientację seksualną, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 
klasę społeczną.

(10) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zawierać przepisy służące 
zwalczaniu praktyk w zakresie 
moderowania treści

Or. en

Poprawka 385
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zawierać przepisy służące 
zwalczaniu dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści, w 
szczególności gdy treści tworzone przez 
użytkowników są usuwane ze względu na 
wygląd, pochodzenie etniczne, płeć, 
orientację seksualną, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 
klasę społeczną.

(10) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również zawierać przepisy służące 
zwalczaniu niedopuszczalnych 
dyskryminacyjnych praktyk, 
wykorzystywania lub wykluczania na 
potrzeby moderowania treści, w 
szczególności gdy treści tworzone przez 
użytkowników są usuwane ze względu na 
wygląd, pochodzenie etniczne, płeć, 
orientację seksualną, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 
klasę społeczną.

Or. ro

Poprawka 386
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

(11) Prawo do dokonania zgłoszenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
powinno przysługiwać każdej osobie 
fizycznej lub prawnej, w tym organom 
publicznym, którym udostępnia się treści 
za pośrednictwem strony internetowej lub 
aplikacji. Platforma oferująca hosting 
treści powinna jednak mieć możliwość 
zablokowania dokonywania dalszych 
zgłoszeń w przypadku użytkownika, który 
wielokrotnie dokonywał nieprawdziwych 
zgłoszeń.

(11) Prawo do dokonania zgłoszenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
powinno przysługiwać każdej osobie 
fizycznej lub prawnej, w tym organom 
publicznym, którym udostępnia się treści 
za pośrednictwem strony internetowej lub 
aplikacji.

Or. en

Poprawka 387
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

(11) Prawo do dokonania zgłoszenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
powinno przysługiwać każdej osobie 
fizycznej lub prawnej, w tym organom 
publicznym, którym udostępnia się treści 
za pośrednictwem strony internetowej lub 
aplikacji. Platforma oferująca hosting 
treści powinna jednak mieć możliwość 
zablokowania dokonywania dalszych 
zgłoszeń w przypadku użytkownika, który 
wielokrotnie dokonywał nieprawdziwych 
zgłoszeń.

(11) Prawo do dokonania zgłoszenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
powinno przysługiwać każdej osobie 
fizycznej lub prawnej, w tym organom 
publicznym, którym udostępnia się treści 
za pośrednictwem strony internetowej lub 
aplikacji.

Or. en

Poprawka 388
József Szájer, Jiří Pospíšil
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) W przypadku gdy dokonano 
zgłoszenia, należy poinformować o tym 
fakcie, w szczególności o przyczynach 
zgłoszenia, podmiot zamieszczający treść, 
udzielić mu informacji o procedurze, w 
tym o procedurze odwoławczej i 
możliwości skierowania sprawy do 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów, a także o dostępnych środkach 
zaskarżenia w przypadku nieprawdziwych 
zgłoszeń. Nie należy jednak przekazywać 
takich informacji, jeżeli platforma 
oferująca hosting treści została 
poinformowana przez organy publiczne o 
trwających dochodzeniach organów 
ścigania. W takim przypadku 
poinformowanie podmiotu 
zamieszczającego treść o dokonanym 
zgłoszeniu powinno należeć do 
właściwych organów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 389
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) W przypadku gdy dokonano 
zgłoszenia, należy poinformować o tym 
fakcie, w szczególności o przyczynach 
zgłoszenia, podmiot zamieszczający treść, 
udzielić mu informacji o procedurze, w 
tym o procedurze odwoławczej i 
możliwości skierowania sprawy do 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów, a także o dostępnych środkach 

(12) W przypadku gdy dokonano 
zgłoszenia, platforma oferująca hosting 
powinna poinformować o tym fakcie, w 
szczególności o przyczynach zgłoszenia i 
podjętych działaniach, podmiot 
zamieszczający treść, udzielić mu 
informacji o procedurze, w tym o 
procedurze odwoławczej i możliwości 
skierowania sprawy do niezależnych 
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zaskarżenia w przypadku nieprawdziwych 
zgłoszeń. Nie należy jednak przekazywać 
takich informacji, jeżeli platforma 
oferująca hosting treści została 
poinformowana przez organy publiczne o 
trwających dochodzeniach organów 
ścigania. W takim przypadku 
poinformowanie podmiotu 
zamieszczającego treść o dokonanym 
zgłoszeniu powinno należeć do 
właściwych organów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

organów rozstrzygania sporów, a także o 
dostępnych środkach zaskarżenia w 
przypadku nieprawdziwych zgłoszeń. Nie 
należy jednak przekazywać takich 
informacji, jeżeli platforma oferująca 
hosting treści została poinformowana przez 
organy publiczne o trwających 
dochodzeniach organów ścigania. W takim 
przypadku poinformowanie podmiotu 
zamieszczającego treść o dokonanym 
zgłoszeniu powinno należeć do 
właściwych organów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Or. en

Poprawka 390
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 13

Projekt rezolucji Poprawka

(13) O decyzji w sprawie zgłoszenia 
należy poinformować wszystkie 
zainteresowane strony. Informacje 
przekazywane zainteresowanym stronom 
powinny także obejmować, oprócz wyniku 
decyzji, co najmniej uzasadnienie decyzji 
oraz informację, czy została podjęta przez 
człowieka, jak również istotne informacje 
dotyczące przeglądu lub środków 
zaskarżenia.

(13) O decyzji w sprawie zgłoszenia 
należy poinformować wszystkie 
zainteresowane strony. Informacje 
przekazywane zainteresowanym stronom 
powinny także obejmować, oprócz wyniku 
decyzji, co najmniej uzasadnienie decyzji, 
jak również istotne informacje dotyczące 
przeglądu lub środków zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 391
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14
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Projekt rezolucji Poprawka

(14) Ze względu na natychmiastowy 
charakter hostingu treści i często ulotny cel 
zamieszczania treści konieczne jest 
ustanowienie niezależnych organów 
rozstrzygania sporów w celu zapewnienia 
szybkiego i skutecznego pozasądowego 
rozstrzygania sporów. Organy te powinny 
być właściwe do rozstrzygania sporów 
dotyczących legalnego charakteru treści 
zamieszczanych przez użytkowników oraz 
prawidłowego stosowania warunków.

(14) Ze względu na natychmiastowy 
charakter hostingu treści i często ulotny cel 
zamieszczania treści konieczne jest 
ustanowienie niezależnych organów 
rozstrzygania sporów w celu zapewnienia 
szybkiego i skutecznego rozstrzygania 
sporów, jednak taki proces nie powinien 
pozbawiać użytkownika prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 392
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 
rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów.

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych zapewniających 
pełne poszanowanie odnośnych praw.

Or. ro

Poprawka 393
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 
rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów.

(15) Użytkownicy i zgłaszający mają 
możliwość skorzystania w pierwszej 
kolejności ze skierowania sprawy do 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów. Należy podkreślić, że takie 
skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 
rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów za sprawą 
podatku obrotowego oraz aby 
funkcjonowanie tych organów było 
całkowicie niezależne od tych struktur.

Or. fr

Poprawka 394
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 
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rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów.

rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów. Organom 
tym należy zapewnić odpowiednie środki 
finansowe gwarantujące im kompetencje i 
niezależność.

Or. en

Poprawka 395
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się dominującą pozycją na 
rynku platformy oferujące hosting treści 
mogą w szczególności zyskać na 
wprowadzeniu niezależnych organów 
rozstrzygania sporów, właściwe jest, aby 
wzięły one odpowiedzialność za 
finansowanie takich organów.

(15) W celu zapewnienia użytkownikom 
i zgłaszającym możliwości skorzystania w 
pierwszej kolejności ze skierowania 
sprawy do niezależnych organów 
rozstrzygania sporów należy podkreślić, że 
takie skierowanie sprawy nie powinno 
wykluczać jakichkolwiek dalszych 
postępowań sądowych. Biorąc pod uwagę, 
że cieszące się silną pozycją na rynku 
platformy oferujące hosting treści mogą w 
szczególności zyskać na wprowadzeniu 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów, właściwe jest, aby wzięły one 
odpowiedzialność za finansowanie takich 
organów.

Or. en

Poprawka 396
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 16

Projekt rezolucji Poprawka

(16) Użytkownicy powinni mieć prawo 
do skierowania sprawy do sprawiedliwego 

(16) Użytkownicy powinni mieć prawo 
do skierowania sprawy do sprawiedliwego 



PE652.517v01-00 76/120 AM\1206222PL.docx

PL

i niezależnego organu rozstrzygania 
sporów w celu zakwestionowania decyzji 
podjętej przez platformę oferującą hosting 
treści po otrzymaniu zgłoszenia 
dotyczącego zamieszczonych przez nich 
treści. Prawo to powinno przysługiwać 
zgłaszającym, gdyby posiadali legitymację 
procesową w postępowaniu cywilnym 
dotyczącym spornych treści.

i niezależnego organu rozstrzygania 
sporów stanowiącego alternatywny 
mechanizm rozstrzygania sporów w celu 
zakwestionowania decyzji podjętej przez 
platformę oferującą hosting treści po 
otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego 
zamieszczonych przez nich treści. Prawo to 
powinno przysługiwać zgłaszającym, 
gdyby posiadali legitymację procesową w 
postępowaniu cywilnym dotyczącym 
spornych treści.

Or. en

Poprawka 397
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 17

Projekt rezolucji Poprawka

(17) W odniesieniu do jurysdykcji 
właściwym niezależnym organem 
rozstrzygania sporów powinien być organ 
znajdujący się w państwie członkowskim, 
w którym zamieszczono treść stanowiącą 
przedmiot sporu.

(17) W odniesieniu do jurysdykcji 
właściwym niezależnym organem 
rozstrzygania sporów powinien być organ 
znajdujący się w państwie członkowskim, 
w którym zamieszczono treść stanowiącą 
przedmiot sporu. Osoby fizyczne zawsze 
powinny mieć możliwość wniesienia 
skargi do niezależnego organu 
rozstrzygania sporów w swoim państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 398
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 17

Projekt rezolucji Poprawka

(17) W odniesieniu do jurysdykcji 
właściwym niezależnym organem 

(17) Okoliczności, na podstawie 
których należy ustalić jurysdykcję, 
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rozstrzygania sporów powinien być organ 
znajdujący się w państwie członkowskim, 
w którym zamieszczono treść stanowiącą 
przedmiot sporu.

powinny uwzględniać interesy 
użytkowników, tak aby miejsce, w którym 
zamieszczono treść, i miejsce, w którym ją 
pobrano, było podstawą do ustalenia 
jurysdykcji.

Or. en

Poprawka 399
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 18

Projekt rezolucji Poprawka

(18) Sygnalizowanie nieprawidłowości 
pomaga zapobiegać naruszeniom prawa i 
wykrywać zagrożenia lub szkody dla 
interesu ogólnego, które w przeciwnym 
razie pozostałyby niewykryte. Zapewnienie 
ochrony sygnalistom odgrywa ważną rolę 
w ochronie wolności wypowiedzi, wolności 
mediów i prawa społeczeństwa do dostępu 
do informacji. Dyrektywa (UE) 2019/1937 
powinna zatem mieć zastosowanie do 
odpowiednich naruszeń niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym należy 
zmienić tę dyrektywę.

skreśla się

Or. en

Poprawka 400
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać obowiązek składania sprawozdań 
z jego wykonania oraz dokonywania jego 
przeglądu w rozsądnym terminie. W tym 
celu niezależne organy rozstrzygania 

(19) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać obowiązek składania sprawozdań 
z jego wykonania oraz dokonywania jego 
przeglądu w rozsądnym terminie. W tym 
celu niezależne organy rozstrzygania 
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sporów ustanowione na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinny przedkładać 
sprawozdania dotyczące liczby 
skierowanych do nich spraw, w tym liczby 
spraw, które zostały rozpatrzone.

sporów ustanowione na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinny przedkładać 
sprawozdania dotyczące liczby 
skierowanych do nich spraw, podjętych 
decyzji – w połączeniu z anonimizacją 
danych w stosownych przypadkach – w 
tym liczby spraw, które zostały 
rozpatrzone, danych o problemach 
systemowych, tendencji i identyfikacji 
sprzedawców, którzy nie stosują decyzji 
alternatywnego organu rozstrzygania 
sporów.

Or. en

Poprawka 401
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 
ram regulacyjnych praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią w 
Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(20) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia mogą zostać lepiej 
osiągnięte na szczeblu Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 402
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie agencji unijnej, której 
zadaniem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. 
Agencja powinna dokonywać przeglądu 
zgodności z normami ustanowionymi w 
odniesieniu do zarządzania treścią na 
podstawie sprawozdań z przejrzystości 
oraz kontroli algorytmów stosowanych 
przez platformy oferujące hosting treści 
do celów zarządzania nią ‒

skreśla się

Or. en

Poprawka 403
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie agencji unijnej, której 
zadaniem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. 
Agencja powinna dokonywać przeglądu 
zgodności z normami ustanowionymi w 
odniesieniu do zarządzania treścią na 
podstawie sprawozdań z przejrzystości 
oraz kontroli algorytmów stosowanych 
przez platformy oferujące hosting treści do 
celów zarządzania nią ‒

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie niezależnego europejskiego 
komitetu ekspertów proponującego środki 
na rzecz zwiększenia przejrzystości, a 
także wzmacniania konkurencyjności i 
rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
sektorem prywatnym, europejską 
społecznością naukową i społeczeństwem 
obywatelskim. Komitet powinien 
dokonywać przeglądu zgodności z 
normami ustanowionymi w odniesieniu do 
zarządzania treścią na podstawie 
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sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści do celów 
zarządzania nią ‒

Or. cs

Poprawka 404
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie agencji unijnej, której 
zadaniem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. 
Agencja powinna dokonywać przeglądu 
zgodności z normami ustanowionymi w 
odniesieniu do zarządzania treścią na 
podstawie sprawozdań z przejrzystości 
oraz kontroli algorytmów stosowanych 
przez platformy oferujące hosting treści do 
celów zarządzania nią ‒

(21) Działania na szczeblu Unii 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
większą koordynację i wymianę 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi a Komisją. Komisja 
powinna monitorować zgodność z 
proporcjonalnymi normami 
ustanowionymi w odniesieniu do 
zarządzania treścią, z uwzględnieniem 
rodzaju treści i wielkości platformy 
oferującej hosting treści, a także na 
podstawie regularnych sprawozdań z 
przejrzystości oraz kontroli algorytmów 
stosowanych przez platformy oferujące 
hosting treści do celów zarządzania nią ‒

Or. en

Poprawka 405
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie agencji unijnej, której 

(21) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia powinno być ściśle 
monitorowane przez istniejącą lub nową 
agencję europejską lub istniejący lub 
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zadaniem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. Agencja 
powinna dokonywać przeglądu zgodności 
z normami ustanowionymi w odniesieniu 
do zarządzania treścią na podstawie 
sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści do celów 
zarządzania nią ‒

nowy organ europejski, których zadaniem 
byłoby w szczególności zagwarantowanie 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez platformy oferujące 
hosting treści. Odpowiednia agencja lub 
odpowiedni organ europejski powinny 
dokonywać przeglądu zgodności z 
normami ustanowionymi w odniesieniu do 
zarządzania treścią na podstawie 
sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści do celów 
zarządzania nią ‒

Or. en

Poprawka 406
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie agencji unijnej, której 
zadaniem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. Agencja 
powinna dokonywać przeglądu zgodności 
z normami ustanowionymi w odniesieniu 
do zarządzania treścią na podstawie 
sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści do celów 
zarządzania nią ‒

(21) Działania na szczeblu Unii 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
zostałyby znacznie wzmocnione poprzez 
ustanowienie przez Komisję mechanizmu, 
którego celem byłoby monitorowanie i 
zapewnianie przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
platformy oferujące hosting treści. Komisja 
powinna dokonywać przeglądu zgodności 
z normami ustanowionymi w odniesieniu 
do zarządzania treścią na podstawie 
sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów stosowanych przez platformy 
oferujące hosting treści do celów 
zarządzania nią;

Or. ro

Poprawka 407
Jiří Pospíšil
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część b – motyw 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(21a) Niniejsze rozporządzenie musi 
opierać się na gruntownym badaniu 
skutków zamierzonej inicjatywy, w którym 
jasno wykazane zostanie, że potrzebne są 
nowe zasady dotyczące dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego. W takie 
badanie muszą być czynnie zaangażowane 
zainteresowanego podmioty z sektora 
świadczące usługi społeczeństwa 
informacyjnego, na które największy 
wpływ będzie miała potencjalna 
inicjatywa oraz których codzienne 
praktyczne doświadczenia będą mieć 
największą wartość dla opracowania i 
oceny samego badania skutków, a co za 
tym idzie, dla oceny, czy wspomniana 
inicjatywa jest potrzebna.

Or. cs

Poprawka 408
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(21a) Niniejsze rozporządzenie jest 
zgodne ze wszystkimi prawami 
podstawowymi oraz przestrzega swobód i 
zasad uznanych w Karcie i zapisanych 
w Traktatach, w szczególności wolności 
wypowiedzi i swobodnego dostępu do 
informacji oraz prawa do skutecznego 
środka odwoławczego i do sprawiedliwego 
procesu sądowego.

Or. en
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Poprawka 409
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 1 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez ustanowienie przepisów 
zapewniających istnienie sprawiedliwych 
praw wynikających z umowy w zakresie 
zarządzania treścią oraz zapewnienie 
niezależnych mechanizmów rozstrzygania 
sporów dotyczących zarządzania treścią.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez ustanowienie przepisów 
zapewniających dostawcom usług 
cyfrowych jasne, jednolite oraz aktualne i 
sprzyjające innowacjom ramy prawne na 
jednolitym rynku w celu ochrony 
użytkowników korzystających z usług 
cyfrowych, uaktywnienia ich i 
wzmocnienia ich pozycji oraz 
zagwarantowania niezbędnej współpracy 
między państwami członkowskimi w celu 
sprawowania kontroli nad dostawcami 
usług cyfrowych w UE.

Or. en

Poprawka 410
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest ogólnodostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści. Nie ma ono 
zastosowania do platform oferujących 
hosting treści niekomercyjnych i platform 
posiadających mniej niż 100 tys. 
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użytkowników.

Or. en

Poprawka 411
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania 
treścią, która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do dostawców oferujących usługę 
cyfrowądostępną na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści, zwłaszcza 
platform online, takich jak media 
społecznościowe, wyszukiwarki, 
internetowe platformy handlowe lub 
usługi gospodarki współpracy.

Or. en

Poprawka 412
Evelyne Gebhardt, Paul Tang

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na inteligentne urządzenia w 
Unii, niezależnie od miejsca prowadzenia 
przedsiębiorstwa lub rejestracji lub 
głównego miejsca prowadzenia 
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oferującą hosting treści. działalności przez platformę oferującą 
hosting treści.

Or. en

Poprawka 413
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji na smartfony w Unii, niezależnie 
od miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do realizowanego przez platformy 
oferujące hosting treści zarządzania treścią, 
która jest dostępna na stronach 
internetowych lub za pośrednictwem 
aplikacji w Unii, niezależnie od miejsca 
prowadzenia przedsiębiorstwa lub 
rejestracji lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności przez platformę 
oferującą hosting treści.

Or. en

Poprawka 414
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) „platforma oferująca hosting treści” 
oznacza usługę społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 
Parlamentu Europejskiego i Rady, której 
głównym celem lub jednym z głównych 
celów jest umożliwienie zarejestrowanym 
lub niezarejestrowanym użytkownikom 
zamieszczania treści do wyświetlania na 
stronie internetowej lub w aplikacji;

(1) „platforma oferująca hosting treści” 
oznacza usługę społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 
Parlamentu Europejskiego i Rady, której 
głównym celem lub jednym z głównych 
celów jest umożliwienie zarejestrowanym 
lub niezarejestrowanym użytkownikom 
zamieszczania treści do wyświetlania na 
ogólnodostępnej stronie internetowej lub w 
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aplikacji;

__________________ __________________
1 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

1 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Poprawka 415
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) „platforma oferująca hosting treści” 
oznacza usługę społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 której 
głównym celem lub jednym z głównych 
celów jest umożliwienie zarejestrowanym 
lub niezarejestrowanym użytkownikom 
zamieszczania treści do wyświetlania na 
stronie internetowej lub w aplikacji;

(1) „platforma oferująca hosting treści” 
oznacza dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu informacji 
dostarczonych przez odbiorcę usługi na 
jego wniosek w rozumieniu art. 14 
dyrektywy 2000/31/WE, bez względu na 
miejsce prowadzenia działalności, który 
oferuje swoje usługi użytkownikom 
przebywającym w Unii;

__________________ __________________
1 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

1 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Poprawka 416
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1a) „platformy o dominującej pozycji” 
lub „platformy oferujące hosting treści o 
dominującej pozycji” oznaczają usługę 
społeczeństwa informacyjnego 
posiadającą kilka z poniższych cech:
a) „siła wąskiego gardła”, co oznacza 
zdolność do rozwoju lub utrzymania bazy 
użytkowników ze względu na skutki sieci, 
która blokuje znaczną liczbę 
użytkowników lub ich pozycjonowanie na 
dolnym segmencie rynku umożliwia 
powstanie zależności ekonomicznej;
b) znaczny udział w rynku mierzony liczbą 
aktywnych użytkowników lub rocznym 
globalnym obrotem platformy;
c) obecność w sieci lub środowisku 
biznesowym kontrolowanych przez własną 
grupę lub spółkę dominującą, co pozwala 
wykorzystać silną pozycję na jednym 
rynku do zdobycia rynków powiązanych;
d) rola strażnika w stosunku do całej 
kategorii treści lub informacji;
e)  dostęp do znacznej ilości danych 
osobowych o wysokiej jakości 
przekazanych przez użytkowników lub 
pozyskanych o użytkownikach na 
podstawie monitorowania ich 
zachowania. Dane niezbędne do 
świadczenia i udoskonalenia podobnej 
usługi, które są trudno dostępne lub 
trudne do powielenia przez potencjalnych 
konkurentów;

Or. en

Poprawka 417
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier 
Zarzalejos
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) „treść” oznacza wszelkie 
koncepcje, pomysły, wyrażenia lub 
informacje w dowolnym formacie, takim 
jak tekst, obrazy, audio i wideo;

(2) „nielegalne treści” oznaczają 
wszelkie informacje, które nie są zgodne z 
prawem Unii lub z prawem danego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 418
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) „moderowanie treści” oznacza 
praktykę polegającą na monitorowaniu i 
stosowaniu określonego wcześniej zbioru 
zasad i wytycznych do treści tworzonych 
przez użytkowników w celu zapewnienia 
jej zgodności z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi i warunkami, a także 
wszelkimi wynikającymi z tego środkami 
podejmowanymi przez platformę, takimi 
jak usunięcie treści lub usunięcie albo 
zawieszenie konta użytkownika, czy to w 
sposób zautomatyzowany, czy też przez 
osoby pełniące funkcję operatorów;

(4) „moderowanie treści” oznacza 
praktykę polegającą na monitorowaniu i 
stosowaniu określonego wcześniej zbioru 
zasad i wytycznych do treści tworzonych 
przez użytkowników w celu ochrony 
interesu publicznego i zapewnienia jej 
zgodności proporcjonalnymi z wymogami 
prawnymi i regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi i warunkami, a także 
wszelkimi wynikającymi z tego środkami 
podejmowanymi przez platformę, takimi 
jak szybkie usunięcie treści lub usunięcie 
albo zawieszenie konta użytkownika, czy 
to w sposób zautomatyzowany, czy też 
przez osoby pełniące funkcję operatorów;

Or. en

Poprawka 419
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4) „moderowanie treści” oznacza 
praktykę polegającą na monitorowaniu i 
stosowaniu określonego wcześniej zbioru 
zasad i wytycznych do treści tworzonych 
przez użytkowników w celu zapewnienia 
jej zgodności z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi i warunkami, a także 
wszelkimi wynikającymi z tego środkami 
podejmowanymi przez platformę, takimi 
jak usunięcie treści lub usunięcie albo 
zawieszenie konta użytkownika, czy to w 
sposób zautomatyzowany, czy też przez 
osoby pełniące funkcję operatorów;

4) „moderowanie treści” oznacza 
praktykę polegającą na monitorowaniu i 
stosowaniu określonego wcześniej zbioru 
zasad i wytycznych do treści 
publikowanych przez użytkowników w 
celu zapewnienia ich zgodności z 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi, 
wytycznymi wspólnotowymi i warunkami, 
a także wszelkimi wynikającymi z tego 
środkami podejmowanymi przez 
platformę, takimi jak usunięcie treści lub 
usunięcie albo zawieszenie konta 
użytkownika, czy to w sposób 
zautomatyzowany, czy też przez osoby 
pełniące funkcję operatorów;

Or. fr

Poprawka 420
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) „opiekowanie się treścią” oznacza 
praktykę polegającą na wybieraniu, 
ustalaniu priorytetu i rekomendowaniu 
treści w oparciu o profile poszczególnych 
użytkowników w celu wyświetlenia jej na 
stronie internetowej lub w aplikacji;

(5) „opiekowanie się treścią” oznacza 
praktykę polegającą na wybieraniu, 
optymalizacji, ustalaniu priorytetu i 
rekomendowaniu treści w oparciu o profile 
poszczególnych użytkowników w celu 
wyświetlenia jej na stronie internetowej lub 
w aplikacji;

Or. en

Poprawka 421
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(5a) „sponsoring” oznacza treść 
opłaconą lub umieszczoną w imieniu 
strony trzeciej;

Or. en

Poprawka 422
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) „warunki” oznaczają wszystkie 
warunki lub specyfikacje, niezależnie od 
ich nazwy lub formy, które regulują 
stosunek umowny między platformą 
oferującą hosting treści a jej 
użytkownikami i które są jednostronnie 
określane przez platformę oferującą 
hosting treści;

(6) „warunki” oznaczają wszystkie 
warunki lub specyfikacje, niezależnie od 
ich nazwy lub formy, które regulują 
stosunek umowny między platformą a jej 
użytkownikami i które są jednostronnie 
określane przez dostawcę internetowych 
usług pośrednictwa lub na podstawie 
całościowej oceny, w przypadku której 
względna wielkość zainteresowanych 
stron oraz fakt, że miały miejsce 
negocjacje lub że pewne postanowienia 
mogły zostać wynegocjowane i ustalone 
wspólnie przez odpowiedniego dostawcę i 
przedsiębiorstwo korzystające z 
internetowych usług pośrednictwa same w 
sobie nie są rozstrzygające;

Or. ro

Poprawka 423
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
ograniczone do tego, co jest konieczne w 
odniesieniu do celów zarządzania treścią.

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są zgodne z odpowiednimi 
zasadami z obszaru praw człowieka i 
odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, 
co jest konieczne w odniesieniu do celów 
zarządzania treścią. Platformy oferujące 
hosting treści i mające 100 tys. lub więcej 
użytkowników przeprowadzają ocenę 
pośredniego i bezpośredniego 
oddziaływania ich aktualnych i przyszłych 
praktyk zarządczych w obszarze 
pośrednich i bezpośrednich praw 
człowieka na użytkowników i 
zainteresowane strony oraz zapewniają 
odpowiednie działania następcze w 
wyniku tych ocen, włącznie z 
monitorowaniem i oceną skuteczności 
określonych reakcji.

Or. en

Poprawka 424
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
ograniczone do tego, co jest konieczne w 
odniesieniu do celów zarządzania treścią.

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
ograniczone do tego, co jest konieczne w 
odniesieniu do celów zarządzania treścią 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
poszanowania zasady rozliczalności.

Or. en
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Poprawka 425
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
ograniczone do tego, co jest konieczne w 
odniesieniu do celów zarządzania treścią.

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, proporcjonalne do 
rodzaju i skali treści, istotne i ograniczone 
do tego, co jest konieczne w odniesieniu do 
celów zarządzania treścią.

Or. en

Poprawka 426
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
ograniczone do tego, co jest konieczne w 
odniesieniu do celów zarządzania treścią.

1. Zarządzanie treścią jest 
prowadzone w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty. Praktyki zarządzania 
treścią są odpowiednie, istotne i 
proporcjonalne do tego, co jest konieczne 
w odniesieniu do celów zarządzania 
treścią.

Or. en

Poprawka 427
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Platformy oferujące hosting treści 
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o dominującej pozycji oceniają ryzyko 
swoich strategii politycznych dotyczących 
zarządzania treścią.

Or. en

Poprawka 428
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Platformy oferujące hosting treści 
nie stosują wobec użytkowników 
dyskryminacyjnych praktyk w zakresie 
moderowania treści, takich jak usuwanie 
treści tworzonych przez użytkowników ze 
względu na wygląd, pochodzenie etniczne, 
płeć, orientację seksualną, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 
klasę społeczną.

skreśla się

Or. en

Poprawka 429
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Platformy oferujące hosting treści 
nie stosują wobec użytkowników 
dyskryminacyjnych praktyk w zakresie 
moderowania treści, takich jak usuwanie 
treści tworzonych przez użytkowników ze 
względu na wygląd, pochodzenie etniczne, 
płeć, orientację seksualną, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
ciążę lub wychowanie dzieci, język lub 

2. Platformy oferujące hosting treści 
nie stosują wobec użytkowników 
niedopuszczalnych ani dyskryminacyjnych 
praktyk, wykorzystywania lub wykluczania 
na potrzeby moderowania treści, takich jak 
usuwanie treści tworzonych przez 
użytkowników ze względu na wygląd, 
pochodzenie etniczne, płeć, orientację 
seksualną, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek, ciążę lub 
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klasę społeczną. wychowanie dzieci, język lub klasę 
społeczną.

Or. ro

Poprawka 430
Evelyne Gebhardt, Paul Tang

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Platformy oferujące hosting treści 
dostarczają użytkownikom 
wystarczających informacji o ich profilach 
w zakresie opiekowania się treścią oraz o 
indywidualnych kryteriach, zgodnie z 
którymi platformy oferujące hosting treści 
opiekują się przeznaczoną dla nich treścią.

3. Platformy oferujące hosting treści 
dostarczają użytkownikom 
wystarczających informacji o ich profilach 
w zakresie opiekowania się treścią oraz o 
indywidualnych kryteriach, zgodnie z 
którymi platformy oferujące hosting treści 
opiekują się przeznaczoną dla nich treścią, 
włącznie z informacją, czy używane są 
algorytmy, a jeżeli tak, w jakim celu.

Or. en

Poprawka 431
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają użytkownikom odpowiedni 
wpływ na proces opiekowania się treścią, 
która jest im prezentowana, w tym 
możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie są objęci 
procesem opiekowania się treścią bez ich 
wyraźnej zgody.

4. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają użytkownikom odpowiedni 
wpływ na proces opiekowania się treścią, 
która jest im prezentowana, w tym 
możliwość całkowitej rezygnacji z 
jakiegokolwiek opiekowania się treścią. W 
szczególności użytkownicy nie są objęci 
procesem opiekowania się treścią bez ich 
wyraźnej wcześniejszej zgody.

Or. en
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Poprawka 432
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Przepisy ust. 4 nie mają 
zastosowania w przypadku gdy platforma 
jest zobowiązana przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi do przechowywania 
treści.

Or. ro

Poprawka 433
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Należy zamykać konta 
użytkowników, którzy ponownie publikują 
nielegalne treści.

Or. fr

Poprawka 434
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 4a
Dobrowolność uczestnictwo

1. Bez uszczerbku dla art. 12-14 dyrektywy 
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rad z dnia 8 czerwca 200  r. w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w 
ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o 
handlu elektronicznym) platforma 
oferująca hosting treści nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne informacje, 
które przechowuje, indeksuje, udostępnia 
lub przekazuje wyłącznie na podstawie 
faktu, że podjęła dobrowolne działanie w 
dobrej wierze, o charakterze 
zautomatyzowanym lub nie, w celu 
identyfikacji, usunięcia lub ograniczenia 
w inny sposób informacji lub działania, 
które dostawca usługi w sposób 
racjonalny uznaje za nielegalne lub 
budzący inne zastrzeżenia, a także 
zablokowania dostępu do takiej informacji 
lub takiego działania.
2. Jeżeli platforma oferująca hosting 
treści podejmie dobrowolne działanie 
zgodnie z ust. 1:
a) nie przyjmuje się wobec niej założenia, 
że w wyniku dobrowolnego działania 
platforma oferująca hosting treści posiada 
wiedzę o informacjach, które przekazuje 
lub przechowuje, lub że je kontroluje;
b) nie przyjmuje się wobec niej założenia, 
że w wyniku dobrowolnego działania 
aktywność platformy oferującej hosting 
nie ma zwykłego charakteru technicznego, 
automatycznego i pasywnego.
(3) Ustępy 1 i 2 nie mają wpływu na 
możliwość wymagania od platformy 
oferującej hosting treści przez sądy lub 
organy administracyjne, zgodnie z 
systemem prawnym państw 
członkowskich, żeby przerwała naruszanie 
prawa lub mu zapobiegła.

Or. en

Poprawka 435
Marion Walsmann, József Szájer
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 4a
Odpowiedzialność za towary

1. Jakakolwiek osoba kupująca towary za 
pośrednictwem platformy oferującej 
hosting treści lub za pośrednictwem 
reklamy na platformie ma prawo do 
zastosowania środków zaskarżenia 
przeciwko platformie, jeżeli osoba ta 
zastosowała środki zaskarżenia przeciwko 
dostawcy, lecz nie uzyskała 
satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, do 
którego jest uprawniona na mocy prawa 
lub umowy dotyczącej dostawy towarów.
2. Komisja powinna opublikować 
wytyczne, zwłaszcza dla małych i średnich 
platform, w celu udzielenia im wsparcia w 
zakresie odpowiedzialności za towary oraz 
w celu zagwarantowania maksymalnego 
ograniczenia obciążeń administracyjnych.
3. Platforma, która ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z tym 
artykułem, ma prawo do odszkodowania 
od dostawcy.

Or. en

Poprawka 436
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 4a
Zorganizowany dialog na temat ryzyka w 

odniesieniu do opiekowania się treścią
W ramach zorganizowanego dialogu na 



PE652.517v01-00 98/120 AM\1206222PL.docx

PL

temat ryzyka z istniejącą lub nową 
agencją europejską lub istniejącym lub 
nowym organem europejskim oraz 
odpowiednimi organami krajowymi 
dominujące platformy oferujące hosting 
treści prezentują Komisji, odpowiedniej 
agencji europejskiej lub odpowiedniemu 
organowi europejskiemu sprawozdanie z 
zarządzania ryzykiem związanym z 
opiekowaniem się treścią na platformie 
oraz informują w nim, jak ograniczają to 
ryzyko.

Or. en

Poprawka 437
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 4b
Obowiązek przejrzystości

1. Serwisy cyfrowe, które aktywnie oferują 
hosting lub aktywnie moderują treści 
online, podejmują niezbędne działania w 
celu ujawnienia danych finansowych i 
znaczenie grup interesu stojących za 
użytkownikami ich usług, tak aby można 
było określić osobę ponoszącą 
odpowiedzialność prawną i rozliczanych z 
tego tytułu.
2. Dostawcy usług cyfrowych bez stałej 
siedziby w UE wyznaczają przedstawiciela 
prawnego odpowiedzialnego za interesy 
użytkowników w Unii Europejskiej i 
udostępniają dane tego przedstawiciela w 
widocznym i dostępnym miejscu na 
swoich stronach internetowych.

Or. en
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Poprawka 438
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Każda osoba fizyczna lub prawna, której 
treść jest udostępniana za pośrednictwem 
strony internetowej lub aplikacji, lub organ 
publiczny, któremu taka treść jest 
udostępniana, ma prawo do dokonania 
zgłoszenia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Każda osoba fizyczna lub prawna, której 
treść jest udostępniana za pośrednictwem 
strony internetowej lub aplikacji, lub organ 
publiczny, któremu taka treść jest 
udostępniana, ma prawo do dokonania 
zgłoszenia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem z podaniem danych 
osobowych lub bez podawania.

Or. en

Poprawka 439
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Każda osoba fizyczna lub prawna, której 
treść jest udostępniana za pośrednictwem 
strony internetowej lub aplikacji, lub organ 
publiczny, któremu taka treść jest 
udostępniana, ma prawo do dokonania 
zgłoszenia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Każda osoba fizyczna lub prawna, której 
treść jest udostępniana za pośrednictwem 
strony internetowej, aplikacji lub innego 
oprogramowania, lub organ publiczny, 
któremu taka treść jest udostępniana, ma 
prawo do dokonania zgłoszenia zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 440
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – akapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

Platforma oferująca hosting treści może 
zablokować możliwość dokonywania 
dalszych zgłoszeń w przypadku 
użytkownika, który wielokrotnie 
dokonywał nieprawdziwych zgłoszeń.

skreśla się

Or. en

Poprawka 441
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Platforma oferująca hosting treści może 
zablokować możliwość dokonywania 
dalszych zgłoszeń w przypadku 
użytkownika, który wielokrotnie 
dokonywał nieprawdziwych zgłoszeń.

skreśla się

Or. en

Poprawka 442
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Platforma oferująca hosting treści może 
zablokować możliwość dokonywania 
dalszych zgłoszeń w przypadku 
użytkownika, który wielokrotnie 
dokonywał nieprawdziwych zgłoszeń.

Platforma oferująca hosting treści 
podejmuje skuteczne środki w celu 
eliminowania zachowań systemowych 
stanowiących nadużycie, zwłaszcza 
poprzez blokowanie możliwości 
dokonywania dalszych zgłoszeń w 
przypadku użytkownika, który 
wielokrotnie dokonywał nieprawdziwych 
zgłoszeń.
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Or. en

Poprawka 443
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Platformy oferujące hosting treści 
zawierają w swoich warunkach 
wystarczające informacje dotyczące 
procedur zgłoszenia, w szczególności:

Platformy oferujące hosting treści 
zawierają w swoich warunkach jasne, 
dostępne, zrozumiałe i jednoznaczne 
informacje dotyczące procedur zgłoszenia, 
w szczególności:

Or. en

Poprawka 444
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) termin wydania decyzji przez 
platformę oferującą hosting treści;

c) termin szybkiego rozparzenia 
zgłoszenia i wydania decyzji przez 
platformę oferującą hosting treści;

Or. en

Poprawka 445
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) termin poinformowania obu stron o 
decyzji przez platformę oferującą hosting 
treści.

d) termin poinformowania obu stron o 
decyzji przez platformę oferującą hosting 
treści, która powinna zawierać 
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uzasadnienie podjętego działania.

Or. en

Poprawka 446
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Zgłoszenie dotyczące treści zawiera co 
najmniej następujące informacje:

Zgłoszenie dotyczące treści jest 
sporządzane na piśmie i zawiera co 
najmniej następujące informacje:

Or. en

Poprawka 447
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

a) link do spornej treści; a) link do spornej treści oraz, w 
stosownym przypadku, np. film, znacznik 
czasu;

Or. en

Poprawka 448
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

W następstwie zgłoszenia, a przed 
wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie 
treści, podmiot zamieszczający daną treść 

W następstwie zgłoszenia, a przed 
wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie 
treści, podmiot zamieszczający daną treść 
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otrzymuje następujące informacje: otrzymuje następujące informacje i zostaje 
wysłuchany, jeżeli osoba zamieszczająca 
postanowiła wskazać i dostarczyć dane 
kontaktowe:

Or. en

Poprawka 449
Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – część B – artykuł 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

W następstwie zgłoszenia, a przed 
wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie 
treści, podmiot zamieszczający daną treść 
otrzymuje następujące informacje:

Podmiot zamieszczający treść będącą 
przedmiotem zgłoszeniaotrzymuje z 
platformy oferującej hosting treści 
następujące informacje:

Or. es

Poprawka 450
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

W następstwie zgłoszenia, a przed 
wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie 
treści, podmiot zamieszczający daną treść 
otrzymuje następujące informacje:

W następstwie zgłoszenia podmiot 
zamieszczający daną treść otrzymuje 
następujące informacje od platformy 
oferującej hosting treści:

Or. en

Poprawka 451
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – litera a
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Projekt rezolucji Poprawka

a) przyczynę zgłoszenia; a) przyczynę zgłoszenia i podjętego 
działania;

Or. en

Poprawka 452
Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – część B – artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają wydanie decyzji w sprawie 
zgłoszeń bez zbędnej zwłoki po 
przeprowadzeniu niezbędnych dochodzeń.

1. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają wydanie decyzji w sprawie 
zgłoszeń bez zbędnej zwłoki po 
przeprowadzeniu niezbędnych dochodzeń. 
W przypadku zgłoszeń dokonywanych 
przez zaufane podmioty sygnalizujące 
(„trusted flaggers”) platformy oferujące 
hosting treści mogą stosować procedury 
przyspieszone.

Or. es

Poprawka 453
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają wydanie decyzji w sprawie 
zgłoszeń bez zbędnej zwłoki po 
przeprowadzeniu niezbędnych dochodzeń.

1. Platformy oferujące hosting treści 
zapewniają wydanie decyzji w sprawie 
zgłoszeń przez wykwalifikowany personel 
bez zbędnej zwłoki po przeprowadzeniu 
niezbędnych dochodzeń.

Or. en
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Poprawka 454
Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – część B – artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. W przypadku naruszeń związanych 
z nadawaniem treści na żywo platformy 
powinny dysponować mechanizmem 
ostrzegania i reagowania w czasie 
rzeczywistym.

Or. es

Poprawka 455
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami. Fakt, że 
dana treść została uznana za niezgodną z 
przepisami i tym samym wycofana, 
usunięta lub uczyniona niewidoczną nie 
oznacza w żadnym razie, że podobna treść 
innego użytkownika może zostać w 
przyszłości automatycznie wycofana, 
usunięta lub uczyniona niewidoczną.

Or. en

Poprawka 456
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami. Platformy 
oferujące hosting treści muszą zapewnić, 
aby treści te nie mogły ponownie pojawić 
się na platformie.

Or. fr

Poprawka 457
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
bez zbędnej zwłoki jest przedmiotem 
zgłoszenia, jeżeli nie jest ona zgodna z 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi, 
wytycznymi wspólnotowymi lub 
warunkami.

Or. en

Poprawka 458
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub wyłączeniu dostępu do treści, która jest 
przedmiotem zgłoszenia, jeżeli bez żadnej 
wątpliwości nie jest ona zgodna z 
wymogami prawnymi.

Or. en

Poprawka 459
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
podejmują decyzję o wycofaniu, usunięciu 
lub uczynieniu niewidoczną treści, która 
jest przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest 
ona zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

2. W następstwie zgłoszenia 
platformy oferujące hosting treści 
wycofują, usuwają lub czynią 
niewidocznymi treści, która jest 
przedmiotem zgłoszenia, jeżeli nie jest ona 
zgodna z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, wytycznymi 
wspólnotowymi lub warunkami.

Or. en

Poprawka 460
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. Platformy oferujące hosting treści 
wprowadzają środki dające pewność, że 
wcześniej zgłoszone i wycofane treści nie 
zostaną ponownie wprowadzone na 
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platformę, poprzez wprowadzenie 
wyraźnego obowiązku usunięcia 
wszystkich takich treści.

Or. en

Poprawka 461
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Po podjęciu decyzji platformy oferujące 
hosting treści informują wszystkie strony 
uczestniczące w procedurze zgłoszenia o 
treści decyzji, przekazując następujące 
informacje:

Po podjęciu decyzji platformy oferujące 
hosting treści informują wszystkie strony 
uczestniczące w procedurze zgłoszenia o 
treści decyzji, przekazując następujące 
informacje w jasny i prosty sposób:

Or. en

Poprawka 462
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) czy decyzja została podjęta przez 
człowieka, czy przez algorytm;

skreśla się

Or. en

Poprawka 463
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) czy decyzja została podjęta przez 
człowieka, czy przez algorytm;

b) czy decyzja została podjęta przez 
człowieka, czy przez algorytm, a w 
przypadku decyzji podjętej przez algorytm 
mechanizmy zapewniające kontrolę 
sprawowaną przez ludzi;

Or. en

Poprawka 464
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) czy decyzja została podjęta przez 
człowieka, czy przez algorytm;

b) czy decyzja została podjęta przez 
człowieka, czy przez algorytm, a jeżeli 
przez algorytm, czy człowiek dokonał jej 
przeglądu;

Or. en

Poprawka 465
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) informację o możliwości dokonania 
przeglądu, o której mowa w art. 11, lub o 
środkach zaskarżenia przysługujących 
każdej ze stron.

c) informację o możliwości dokonania 
przeglądu, o której mowa w art. 11, oraz o 
środkach zaskarżenia przysługujących 
każdej ze stron.

Or. en

Poprawka 466
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 11 skreśla się
Przegląd decyzji

W przypadku ustanowienia mechanizmu 
przeglądu przez platformę oferującą 
hosting treści ostateczną decyzję w 
ramach przeglądu podejmuje człowiek.

Or. en

Poprawka 467
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 11

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku ustanowienia mechanizmu 
przeglądu przez platformę oferującą 
hosting treści ostateczną decyzję w ramach 
przeglądu podejmuje człowiek.

Dominujące platformy oferujące hosting 
treści muszą ustanowić mechanizm 
przeglądu. We wszystkich przypadkach 
ostateczną decyzję w ramach przeglądu 
podejmuje człowiek.

Or. en

Poprawka 468
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Zasada „stay-up” Zasada „stay-down”

Or. en
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Poprawka 469
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Zasada „stay-up” Zasada „stay-down”

Or. en

Poprawka 470
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych 
lub administracyjnych dotyczących treści 
online treść, która jest przedmiotem 
zgłoszenia, pozostaje widoczna do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 471
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
 Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych 
lub administracyjnych dotyczących treści 
online treść, która jest przedmiotem 
zgłoszenia, pozostaje widoczna do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 472
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
 Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych lub 
administracyjnych dotyczących treści 
online treść, która jest przedmiotem 
zgłoszenia, pozostaje widoczna do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych lub 
administracyjnych dotyczących treści 
online treść, która została usunięta na 
podstawie zasadnego zgłoszenia 
dotyczącego legalności treści, nie może 
pojawić się ponownie na platformie do 
czasu ostatecznej decyzji w przypadku 
odwołania wniesionego przez osobę 
wprowadzającą taką treść. Jeżeli 
natomiast treść była przedmiotem 
zgłoszenia dotyczącego szkodliwości 
treści, pozostaje widoczna do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

Or. en

Poprawka 473
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
 Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych lub 
administracyjnych dotyczących treści 
online treść, która jest przedmiotem 
zgłoszenia, pozostaje widoczna do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

Bez uszczerbku dla nakazów sądowych lub 
administracyjnych dotyczących 
nielegalnych działań online treść, która 
jest przedmiotem zgłoszenia i 
postępowania sądowego, zostaje usunięta i 
jest niewidoczna dla użytkowników do 
czasu podjęcia ostatecznej decyzji o jej 
wycofaniu lub usunięciu.

Or. en
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Poprawka 474
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
 Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dostawcy usług internetowych powinni 
podjąć szybkie działania w celu 
zablokowania dostępu lub wycofania 
nielegalnej treści, która była przedmiotem 
skierowanego do nich zgłoszenia, oraz 
podjąć wszelkie wysiłki w celu 
uniemożliwienia zamieszczenia tej samej 
treści w przyszłości.

Or. en

Poprawka 475
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezależne organy rozstrzygania sporów w 
celu zapewnienia szybkiego i skutecznego 
pozasądowego rozstrzygania sporów w 
przypadku odwołania od decyzji w sprawie 
moderowania treści.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezależne organy rozstrzygania sporów w 
celu zapewnienia szybkiego i skutecznego 
pozasądowego rozstrzygania sporów w 
przypadku odwołania od decyzji w sprawie 
moderowania treści. Niezależne organy 
rozstrzygania sporów powinny spełniać co 
najmniej wymogi jakości stosowane 
wobec organów alternatywnego 
rozstrzygania sporów konsumenckich 
ustanowione w dyrektywie 2013/11/UE.

Or. en

Poprawka 476
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezależne organy rozstrzygania sporów w 
celu zapewnienia szybkiego i skutecznego 
pozasądowego rozstrzygania sporów w 
przypadku odwołania od decyzji w sprawie 
moderowania treści.

1. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić niezależne organy rozstrzygania 
sporów w celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadku odwołania od decyzji 
w sprawie moderowania treści.

Or. en

Poprawka 477
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Skierowanie kwestii dotyczącej 
moderowania treści do rozpatrzenia przez 
niezależny organ rozstrzygania sporów nie 
wyklucza możliwości dalszego odwołania 
się przez użytkownika do sądów, chyba że 
spór został rozstrzygnięty w drodze 
porozumienia.

3. Skierowanie kwestii dotyczącej 
moderowania treści do rozpatrzenia przez 
niezależny organ rozstrzygania sporów nie 
wyklucza możliwości dalszego odwołania 
się przez użytkownika do sądów, chyba że 
spór został rozstrzygnięty w drodze 
wspólnego porozumienia.

Or. en

Poprawka 478
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Platformy oferujące hosting treści, 
które mają dominującą pozycję na rynku, 
uczestniczą finansowo w kosztach 
operacyjnych niezależnych organów 
rozstrzygania sporów za pośrednictwem 

skreśla się
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specjalnego funduszu.

Or. en

Poprawka 479
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Platformy oferujące hosting treści, 
które mają dominującą pozycję na rynku, 
uczestniczą finansowo w kosztach 
operacyjnych niezależnych organów 
rozstrzygania sporów za pośrednictwem 
specjalnego funduszu.

4. Platformy oferujące hosting treści, 
które mają dominującą pozycję na rynku, 
uczestniczą finansowo w kosztach 
operacyjnych niezależnych organów 
rozstrzygania sporów za pośrednictwem 
specjalnego funduszu. Państwa 
członkowskie gwarantują takim organom 
odpowiednie zasoby.

Or. en

Poprawka 480
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Platformy oferujące hosting treści, 
które mają dominującą pozycję na rynku, 
uczestniczą finansowo w kosztach 
operacyjnych niezależnych organów 
rozstrzygania sporów za pośrednictwem 
specjalnego funduszu.

4. Platformy oferujące hosting treści, 
które mają silną pozycję na rynku, 
uczestniczą finansowo w kosztach 
operacyjnych niezależnych organów 
rozstrzygania sporów za pośrednictwem 
specjalnego funduszu.

Or. en

Poprawka 481
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zgłaszający ma prawo do 
skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do właściwego, 
niezależnego organu rozstrzygania sporów, 
jeżeli platforma oferująca hosting treści 
zdecydowała o wycofaniu lub usunięciu 
treści lub o innym działaniu sprzecznym z 
wyrażonym przez zgłaszającego 
preferowanym działaniem.

1. Zgłaszający, a także podmioty 
niedochodowe prezentujące uzasadniony 
interes w obronie wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji mają 
prawo do skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do właściwego, 
niezależnego organu rozstrzygania sporów, 
jeżeli platforma oferująca hosting treści 
zdecydowała o wycofaniu lub usunięciu 
treści lub o innym działaniu sprzecznym z 
wyrażonym przez zgłaszającego 
preferowanym działaniem lub z wolnością 
wypowiedzi i swobodnym dostępem do 
informacji.

Or. en

Poprawka 482
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zgłaszający ma prawo do 
skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do właściwego, 
niezależnego organu rozstrzygania sporów, 
jeżeli platforma oferująca hosting treści 
zdecydowała o wycofaniu lub usunięciu 
treści lub o innym działaniu sprzecznym z 
wyrażonym przez zgłaszającego 
preferowanym działaniem.

1. Zgłaszający ma prawo do 
skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do właściwego, 
niezależnego organu rozstrzygania sporów, 
jeżeli platforma oferująca hosting treści 
zdecydowała o wycofaniu lub usunięciu, 
lub uczynieniu niewidoczną treści, lub o 
innym działaniu sprzecznym z wyrażonym 
przez zgłaszającego preferowanym 
działaniem.

Or. en

Poprawka 483
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Co się tyczy jurysdykcji, właściwym 
niezależnym organem rozstrzygania 
sporów jest organ znajdujący się w 
państwie członkowskim, w którym 
zamieszczono treść stanowiącą przedmiot 
sporu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 484
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
 Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Co się tyczy jurysdykcji, 
właściwym niezależnym organem 
rozstrzygania sporów jest organ znajdujący 
się w państwie członkowskim, w którym 
zamieszczono treść stanowiącą przedmiot 
sporu.

3. Co się tyczy jurysdykcji, 
właściwym niezależnym organem 
rozstrzygania sporów jest organ znajdujący 
się w państwie członkowskim, w którym 
zamieszczono treść stanowiącą przedmiot 
sporu. Osoby fizyczne zawsze powinny 
mieć możliwość wniesienia skargi do 
niezależnego organu rozstrzygania sporów 
w swoim państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 485
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Zarówno miejsce zamieszczenia 
treści, jak i miejsce, w którym treść jest 
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dostępna, są uznawane za podstawę 
ustanowienia jurysdykcji.

Or. en

Poprawka 486
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. W przypadku gdy zgłaszający ma 
prawo do skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do rozpatrzenia przez 
niezależny organu rozstrzygania sporów 
zgodnie z ust. 2, może skierować sprawę 
do niezależnego organu rozstrzygania 
sporów w państwie członkowskim, w 
którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

4. W przypadku gdy zgłaszający ma 
prawo do skierowania sprawy dotyczącej 
moderowania treści do rozpatrzenia przez 
niezależny organu rozstrzygania sporów 
zgodnie z ust. 2, może skierować sprawę 
do niezależnego organu rozstrzygania 
sporów w państwie członkowskim, w 
którym ma on miejsce zwykłego pobytu 
lub w którym miejsce stałego pobytu ma 
podmiot zamieszczający treść, jeżeli używa 
serwisu do celów niekomercyjnych.

Or. en

Poprawka 487
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 16a
Sankcje

Państwa członkowskie przewidują sankcje 
w przypadku, gdy osoba działająca w 
celach związanych ze swoją działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
zawodową systematycznie i w sposób 
powtarzający się składa nieprawidłowe 
zgłoszenia. Sankcje te muszą być 
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skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Poprawka 488
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 17

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 17 skreśla się
Zmiany w dyrektywie (UE) 2019/1937

W dyrektywie (UE) 2019/1937 wprowadza 
się następujące zmiany:
(1) w art. 2 ust. 1 lit. a) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:
zarządzanie treścią online;”;
(2) w części I załącznika dodaje się 
punkt w brzmieniu:
„K. Artykuł 2 ust. 1 lit. a) ppkt (xi) – 
zarządzanie treścią online.
Rozporządzenie [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie praw 
wynikających z umowy w zakresie 
zarządzania treścią.”.

Or. en

Poprawka 489
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 18 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wszystkie istotne informacje 
dotyczące wdrażania i stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Na podstawie 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wszystkie istotne informacje 
dotyczące wdrażania i stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Na podstawie 
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dostarczonych informacji, Komisja, do 
dnia… [trzy lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia], przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wdrożenia i 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz rozważa potrzebę wprowadzenia 
dodatkowych środków, w tym, w 
stosownych przypadkach, zmian do 
niniejszego rozporządzenia.

dostarczonych informacji i konsultacji 
publicznych, Komisja, do dnia… [trzy lata 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia], przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wdrożenia i stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz rozważa 
potrzebę wprowadzenia dodatkowych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, zmian do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 490
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) liczbę sporów skierowanych do 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów;

a) liczbę sporów skierowanych do 
niezależnych organów rozstrzygania 
sporów oraz rodzaj treści;

Or. en


