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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 
właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że usługi cyfrowe i leżące u ich podstaw algorytmy muszą być w pełni 
zgodne z prawami podstawowymi, w szczególności prywatnością oraz ochroną 
danych osobowych, niedyskryminacją, wolnością wypowiedzi i informacji oraz 
prawami dziecka, zapisanymi w Traktatach i Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej; w związku z tym wzywa Komisję do wprowadzenia obowiązku 
niedyskryminacji, przejrzystości i wytłumaczalności algorytmów, kar w celu 
egzekwowania takich obowiązków oraz możliwości interwencji człowieka, jak 
również innych środków zapewniania zgodności, np. monitorowania, oceny, 
niezależnych audytów i szczegółowych testów warunków skrajnych, z myślą 
o wspieraniu i egzekwowaniu przestrzegania przepisów; uważa, że w przypadku 
stosowania surowszych przepisów w odniesieniu do algorytmów stwarzających 
potencjalne zagrożenia dla podstawowych praw i wolności należy stosować podejście 
oparte na analizie ryzyka; podkreśla, że podstawą koncepcji przejrzystości i 
wytłumaczalności algorytmów powinno być prezentowanie informacji 
przekazywanych użytkownikowi w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie, za pomocą jasnego i prostego języka, szczególnie w odniesieniu do 
wszelkich informacji adresowanych bezpośrednio do dziecka;

2. podkreśla, że szybki rozwój usług cyfrowych wymaga solidnych i zachowujących 
aktualność ram prawnych, aby chronić dane osobowe oraz prywatność; zauważa, że 
dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego pochodzi z 2000 r., jednak od tego czasu 
system ochrony danych został w znacznym stopniu zaktualizowany; w związku z tym 
przypomina, że wszelkie przyszłe przepisy aktu prawnego o usługach cyfrowych będą 
w pełni respektować ogólne ramy praw podstawowych oraz europejski system 
ochrony prywatności i danych; podkreśla, że wszyscy dostawcy usług cyfrowych 
muszą w pełni przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych, a mianowicie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz 
poddawanej obecnie przeglądowi dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (e-prywatność), zapewnić wolność słowa i brak dyskryminacji oraz 
bezpieczeństwo i ochronę swoich systemów i usług;

3. podkreśla znaczenie stosowania skutecznego szyfrowania danych na wszystkich 
etapach transmisji, ponieważ ma ono zasadnicze znaczenie dla zaufania do internetu 
oraz bezpieczeństwa w internecie oraz skutecznie zapobiega dostępowi 
nieuprawnionych podmiotów trzecich do danych; podkreśla, że akt prawny o usługach 
cyfrowych powinien zapewnić równe warunki działania dzięki zagwarantowaniu 
pewności prawa w odniesieniu do pojęć i definicji zawartych w przepisach oraz 
zastosowaniu do wszystkich odpowiednich podmiotów oferujących usługi cyfrowe na 
terenie Unii niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Unii; podkreśla, że akt ten 
powinien zachować aktualność i mieć zastosowanie do powstających nowych 
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technologii, które wywierają wpływ na jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że w akcie 
należy zachować prawo do anonimowego korzystania z usług cyfrowych, jeżeli 
charakter świadczonej usługi lub obowiązujące przepisy nie wymagają identyfikacji 
bądź uwierzytelnienia użytkownika lub klienta;

4. zwraca uwagę, że skoro aktywność osób w internecie pozwala na wnikliwe poznanie 
ich osobowości i stwarza możliwości manipulacji, ogólne i bezkrytyczne gromadzenie 
danych osobowych dotyczących aktywności i interakcji użytkowników w internecie 
w nieproporcjonalny sposób koliduje z prawem do prywatności; potwierdza, że 
użytkownicy mają prawo, by nie podlegać stałemu śledzeniu podczas korzystania 
z usług cyfrowych; podkreśla, że w duchu orzecznictwa dotyczącego metadanych 
komunikacyjnych organy publiczne powinny mieć dostęp do danych abonenckich i 
metadanych użytkownika wyłącznie w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie osób 
podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw po uprzednim uzyskaniu zgody 
organu sądowego; jest jednak przekonany, że dostawcy usług cyfrowych nie mogą 
zatrzymywać danych do celów egzekwowania prawa, chyba że ukierunkowane 
zatrzymanie danych danego użytkownika zostanie bezpośrednio nakazane przez 
niezależny właściwy organ publiczny zgodnie z prawem Unii;

5. zwraca uwagę na zbędne gromadzenie takich danych osobowych jak płeć, numer 
telefonu komórkowego, adres e-mail i adres pocztowy w momencie rejestracji 
w usłudze cyfrowej, co często jest wynikiem stosowania opcji pojedynczego 
logowania; wzywa Komisję do stworzenia usługi publicznej jako alternatywy dla 
prywatnych systemów pojedynczego logowania; podkreśla, że należy ją opracować 
w taki sposób, aby gromadzenie możliwych do zidentyfikowania danych podczas 
logowania było technicznie niemożliwe dla dostawcy systemu logowania i by 
gromadzone dane były ograniczone do absolutnego minimum; wzywa Komisję do 
wprowadzenia obowiązku, zgodnie z którym przy świadczeniu usług cyfrowych 
należy zawsze zapewnić domyślnie skonfigurowaną możliwość ręcznego logowania; 
zaleca również Komisji stworzenie – jako usługi publicznej – systemu weryfikacji 
wieku użytkowników usług cyfrowych, zwłaszcza w celu ochrony osób małoletnich; 
podkreśla, że usługi publiczne nie powinny być wykorzystywane do śledzenia 
użytkowników na stronach internetowych ani do celów komercyjnych, powinny być 
bezpieczne, przejrzyste, przetwarzać jedynie dane niezbędne do identyfikacji 
użytkownika oraz nie powinny mieć zastosowania do innych usług cyfrowych niż te, 
które wymagają identyfikacji osobistej, uwierzytelnienia czy weryfikacji wieku, 
a ponadto powinny być wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionym celu i nie 
powinny być w żadnym wypadku wykorzystywane do ograniczania powszechnego 
dostępu do internetu; podkreśla, że gdy potrzebny jest określony rodzaj oficjalnej 
identyfikacji w trybie offline, należy stworzyć równoważny bezpieczny internetowy 
system identyfikacji elektronicznej;

6. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozycji użytkownika w odniesieniu do 
egzekwowania przysługujących mu praw podstawowych w internecie; podkreśla, że 
dostawcy usług cyfrowych muszą przestrzegać ustanowionego w prawodawstwie Unii 
prawa użytkowników do przenoszenia danych oraz umożliwiać im korzystanie z tego 
prawa; zwraca uwagę na trudności, jakie napotykają osoby pragnące egzekwować 
przysługujące im prawa do ochrony danych i prywatności od dominujących platform, 
które prowadzą działalność na wielu rynkach i mają wiele spółek zależnych; 
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w związku z tym zwraca się do państw członkowskich i dostawców usług cyfrowych 
o wdrożenie przejrzystych, łatwych do stosowania, skutecznych, sprawiedliwych i 
sprawnych mechanizmów zgłaszania skarg i dochodzenia roszczeń, aby umożliwić 
osobom indywidualnym korzystanie z praw przysługujących im na mocy RODO oraz 
egzekwowanie tych praw, a także aby umożliwić użytkownikom zaskarżanie decyzji 
o usunięciu ich treści z internetu; zachęca dostawców usług cyfrowych do stworzenia 
pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich powiązanych z nimi platform 
cyfrowych, skąd wnioski użytkowników będą przekazywane właściwemu odbiorcy; 
ponadto zwraca uwagę, że użytkownicy powinni zawsze być wyraźnie informowani, 
czy prowadzą komunikację z człowiekiem, czy z maszyną;

7. zwraca uwagę, że dane biometryczne są uważane za specjalną kategorię danych 
osobowych, w odniesieniu do których obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące 
przetwarzania; zauważa, że dane biometryczne mogą być i coraz częściej są 
wykorzystywane do identyfikacji i uwierzytelniania osób, w tym w szeregu takich 
obszarów wrażliwych jak bankowość i usługi podstawowe, w tym opieka zdrowotna, 
co pomimo potencjalnych korzyści, obejmujących w szczególności wyższy poziom 
uwierzytelnienia w porównaniu z zabezpieczeniami alfanumerycznymi lub kodami 
PIN, gdy fizyczna obecność w celu korzystania z podstawowych usług jest utrudniona, 
wiąże się ze znacznymi zagrożeniami dla praw do prywatności i ochrony danych oraz 
prowadzi do poważnych naruszeń w tym zakresie, gdy odbywa się bez zgody osoby, 
której dane dotyczą, a także umożliwia oszustwa dotyczące tożsamości; w związku 
z tym wzywa Komisję, by w akcie prawnym o usługach cyfrowych przewidziała dla 
dostawców usług cyfrowych obowiązek przechowywania danych biometrycznych 
jedynie na samym urządzeniu, o ile prawo zezwala na centralne przechowywanie 
danych, każdorazowego oferowania użytkownikom usług cyfrowych alternatywy 
wobec domyślnego wykorzystywania danych biometrycznych do funkcjonowania 
usługi oraz obowiązek wyraźnego informowania klientów o zagrożeniach związanych 
z wykorzystywaniem danych biometrycznych; podkreśla, że nie można odmówić 
usługi cyfrowej, gdy dana osoba nie zgadza się na wykorzystanie danych 
biometrycznych;

8. zwraca uwagę na potencjalnie negatywny wpływ reklamy spersonalizowanej, 
w szczególności reklamy ukierunkowanej i behawioralnej stosowanej przez 
pośredników oferujących usługę ad-tracking i platformy real time bidding, oraz oceny 
osób, zwłaszcza osób małoletnich, dokonywanej bez ich zgody z uwagi na 
ingerowanie w życie prywatne jednostek, co nasuwa pytania dotyczące gromadzenia 
i wykorzystywania danych używanych do personalizowania reklamy, oferowania 
produktów lub usług lub ustalania cen oraz możliwości zakłócania w ten sposób 
przebiegu procesów demokratycznych i wyborów; jest świadomy inicjatywy platform 
internetowych na rzecz wprowadzenia zabezpieczeń, na przykład w odniesieniu do 
przejrzystości oraz wzmocnionej kontroli użytkownika i wyboru, jak określono 
w kodeksie postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji; w związku z tym 
wzywa Komisję do wprowadzenia rygorystycznych ograniczeń dotyczących reklamy 
ukierunkowanej w oparciu o gromadzenie danych osobowych, począwszy od 
wprowadzenia zakazu międzykontekstowej reklamy behawioralnej, bez szkody dla 
małych i średnich przedsiębiorstw; przypomina, że obecnie zgodnie z dyrektywą o e-
prywatności reklama ukierunkowana jest możliwa jedynie po wyrażeniu zgody (opt-
in) i w przeciwnym razie jest niezgodna z prawem, a ponadto wzywa Komisję, by 
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zakazała stosowania praktyk dyskryminacyjnych przy świadczeniu usług lub 
oferowaniu produktów;

9. zwraca uwagę na sposób, w jaki usługi cyfrowe współpracują ze światem 
rzeczywistym, na przykład w sektorze transportu i hotelarsko-gastronomicznym; 
zauważa, że rządy lokalne i sektor publiczny mogą skorzystać z danych dotyczących 
określonych rodzajów usług cyfrowych, np. w celu usprawnienia polityki planowania 
przestrzeni miejskiej; przypomina, że gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie 
danych osobowych, w tym między sektorem prywatnym i publicznym, podlega 
przepisom RODO; w związku z tym apeluje do Komisji, aby zapewniła zgodność jej 
wniosku dotyczącego aktu prawnego o usługach cyfrowych z tym celem;

10. apeluje o ściślejszą współpracę w zakresie nadzoru regulacyjnego nad usługami 
cyfrowymi, w związku z czym wzywa Komisję do stworzenia systemu nadzoru nad 
stosowaniem aktu prawnego o usługach cyfrowych i usług cyfrowych w drodze 
współpracy krajowych i europejskich organów nadzoru oraz corocznych niezależnych 
audytów zewnętrznych koncentrujących się na algorytmach dostawców usług 
cyfrowych, polityce wewnętrznej i prawidłowym funkcjonowaniu wewnętrznych 
mechanizmów kontroli i równowagi, z należytym uwzględnieniem prawa Unii i we 
wszystkich okolicznościach podstawowych praw użytkowników usług, biorąc pod 
uwagę zasadnicze znaczenie niedyskryminacji oraz wolności wypowiedzi i informacji 
w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a ponadto apeluje, by zlecić nadzór 
nad wdrażaniem aktu prawnego o usługach cyfrowych agencjom UE i właściwym 
krajowym organom nadzoru;

11. z zaniepokojeniem zauważa, że organy nadzoru w państwach członkowskich znajdują 
się pod presją ze względu na coraz większą liczbę zadań i obowiązków w zakresie 
ochrony danych osobowych, a także brak odpowiednich zasobów finansowych i 
kadrowych; wzywa Komisję, by rozważyła możliwość wkładu dużych 
wielonarodowych przedsiębiorstw technologicznych w zasoby organów nadzorczych;

12. zauważa, że w usługach cyfrowych wykorzystuje się zaawansowane algorytmy do 
analizowania lub przewidywania osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowań, 
które służą do rozpowszechniania i porządkowania treści przedstawianych 
użytkownikom tych usług; podkreśla, że sposób działania tych algorytmów 
i porządkowania przez nie przedstawianych treści jest niewidoczny dla użytkowników 
i nie jest im wyjaśniany, co odbiera im możliwość wyboru i kontroli, umożliwia 
tworzenie kabin pogłosowych i skutkuje brakiem zaufania do usług cyfrowych; 
w związku z tym wzywa Komisję, aby w swoim wniosku dotyczącym aktu prawnego 
o usługach cyfrowych uwzględniła obowiązek, zgodnie z którym treści przedstawiane 
w ramach usług cyfrowych można oglądać bez selekcji, użytkownicy mają większą 
kontrolę nad sposobem rankingu przedstawianych im treści, włącznie z możliwością 
wyboru rankingu odmiennego od zwyczajowych nawyków użytkowania treści oraz 
możliwością całkowitej rezygnacji z selekcjonowania treści; wzywa również Komisję 
do opracowania systemu dotyczącego obowiązku dochowania należytej staranności, 
zgodnie z którym usługi cyfrowe będą odpowiedzialne za selekcjonowanie treści, co 
należy określić w szczegółowych wytycznych sektorowych, oraz do wprowadzenia 
obowiązku przejrzystości w odniesieniu do sposobu selekcjonowania treści w ramach 
usług cyfrowych;
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13. podkreśla, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych ustanowioną w RODO w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych należy wymagać od pośredników usług cyfrowych, 
aby w jak największym stopniu umożliwili anonimowe korzystanie z oferowanych 
usług i dokonywanie płatności za nie, gdy jest to technicznie możliwe i nie podlega 
ograniczeniom na mocy szczegółowych przepisów, ponieważ anonimowość 
skutecznie zapobiega nieuprawnionemu ujawnieniu, kradzieży tożsamości oraz innym 
formom nadużywania danych osobowych gromadzonych w internecie; podkreśla, że 
tylko jeżeli obowiązujące przepisy wymagają od przedsiębiorstw ujawnienia 
tożsamości, dostawcy na dużych rynkach mogą zostać zobowiązani do weryfikowania 
tożsamości, podczas gdy w innych przypadkach należy utrzymać prawo do 
anonimowego korzystania z usług cyfrowych;

14. podkreśla, że wciąż istnieją pewne różnice między światem internetowym 
a rzeczywistym, na przykład pod względem anonimowości, braku podmiotu 
zarządzającego, równowagi sił i możliwości technicznych; podkreśla, że z uwagi na 
charakter ekosystemu cyfrowego w internecie można łatwo rozpowszechniać treści 
niezgodne z prawem i w związku z tym ich negatywny wpływ ulega spotęgowaniu 
w bardzo krótkim czasie; zauważa, że niezgodne z prawem treści w internecie mogą 
podważać zaufanie do usług cyfrowych, a także mieć poważne i długotrwałe skutki 
dla bezpieczeństwa i praw podstawowych osób fizycznych; uważa, że należy 
podkreślić, iż treści uznawane za niezgodne z prawem poza internetem należy uznać 
za niezgodne z prawem również w internecie; 

15. jest zdania, że w związku z tym wszelkie środki w akcie prawnym o usługach 
cyfrowych powinny dotyczyć wyłącznie nielegalnych treści zdefiniowanych w prawie 
Unii i orzecznictwie krajowym oraz nie powinny obejmować terminów prawnie 
niejasnych i niezdefiniowanych, takich jak „szkodliwe treści”, ponieważ działania 
ukierunkowane na te treści mogłyby stworzyć poważne zagrożenie dla praw 
podstawowych, a zwłaszcza wolności wypowiedzi;

16. zaznacza, że egzekwowanie prawa, rozstrzyganie o zgodności aktywności online i 
treści internetowych z prawem oraz nakazywanie dostawcom usług hostingowych 
usunięcia lub zablokowania treści niezgodnych z prawem pozostaje w gestii 
niezależnych właściwych organów publicznych; podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
oficjalne decyzje niezależnych właściwych organów publicznych dotyczące usunięcia 
treści lub uniemożliwienia dostępu do nich były dokładne, uzasadnione i zgodne 
z prawami podstawowymi; 

17. wzywa do usprawnienia współpracy między niezależnymi właściwymi organami 
publicznymi a dostawcami usług hostingowych w celu zapewnienia szybkiego i 
poprawnego przepływu informacji, poprawnego i terminowego usuwania treści 
niezgodnych z prawem lub uniemożliwiania dostępu do nich, nakazanego przez 
niezależne właściwe organy publiczne, oraz w celu zagwarantowania skutecznych 
dochodzeń i skutecznego ścigania potencjalnych przestępstw;

18. podkreśla, że należy zapewnić dostawcom treści dostęp do środków zaskarżenia, aby 
zaspokoić ich prawo do skutecznych środków odwoławczych; w związku z tym 
wzywa Komisję do przyjęcia przepisów dotyczących przejrzystych mechanizmów 
zgłaszania treści niezgodnych z prawem i reagowania na nie, zapewniających 
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odpowiednie zabezpieczenia, przejrzysty, skuteczny, sprawiedliwy i sprawnie 
funkcjonujący mechanizm składania skarg oraz możliwości stosowania skutecznych 
środków odwoławczych w przypadku usunięcia treści; 

19. w tym kontekście podkreśla, że w celu ochrony wolności wypowiedzi, unikania kolizji 
przepisów, zapobiegania nieuzasadnionemu i nieskutecznemu blokowaniu 
geograficznemu oraz osiągnięcia zharmonizowanego jednolitego rynku cyfrowego 
dostawcy usług hostingowych nie powinni być zobowiązani do stosowania krajowych 
ograniczeń wolności wypowiedzi jednego państwa członkowskiego w innym państwie 
członkowskim ani do usuwania lub blokowania informacji zgodnych z prawem 
w państwie ich siedziby; 

20. w związku z tym z zaniepokojeniem zauważa coraz większą fragmentację przepisów 
krajowych dotyczących zwalczania treści niezgodnych z prawem lub treści, które 
można uznać za szkodliwe; w związku z tym podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy między państwami członkowskimi; podkreśla znaczenie takiego dialogu, 
w szczególności w odniesieniu do różnego określania na poziomie krajowym tego, co 
stanowi treści niezgodne z prawem;

21. wzywa dostawców usług cyfrowych, którzy z własnej inicjatywy usuwają rzekomo 
niezgodne z prawem treści internetowe, do czynienia tego w sposób staranny, 
proporcjonalny i niedyskryminujący oraz z należytym uwzględnieniem wszystkich 
okoliczności dotyczących praw podstawowych użytkowników, a także do zwrócenia 
szczególnej uwagi na zasadnicze znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w 
otwartym i demokratycznym społeczeństwie, aby uniknąć usuwania treści, które nie są 
niezgodne z prawem; w związku z tym podkreśla, że na pośredników internetowych 
należy nałożyć obowiązki w zakresie przejrzystości kryteriów stosowanych podczas 
podejmowania decyzji o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich oraz 
w zakresie technologii stosowanej w celu zagwarantowania niezbędnych 
zabezpieczeń, zapobiegania dyskryminacji oraz zbędnemu usuwaniu treści lub 
uniemożliwianiu dostępu do nich; ponadto wzywa dostawców usług cyfrowych do 
podjęcia niezbędnych działań w celu identyfikacji i oznaczania treści przesyłanych 
przez boty społeczne;

22. zauważa w związku z tym, że obecnie zautomatyzowane narzędzia nie są w stanie 
odróżnić treści nielegalnych od treści, które są zgodne z prawem w danym kontekście, 
i podkreśla, że każde takie narzędzie musi podlegać nadzorowi człowieka oraz 
zapewniać pełną przejrzystość projektu i wyników; podkreśla, że przegląd 
zautomatyzowanych raportów dostawców usług, ich pracowników lub kontrahentów 
nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ prywatnemu personelowi brakuje 
niezależności, kwalifikacji i odpowiedzialności organów publicznych; w związku 
z tym podkreśla, że w akcie prawnym o usługach cyfrowych należy jednoznacznie 
zakazać nakładania na dostawców usług hostingowych lub innych pośredników 
technicznych jakichkolwiek obowiązków dotyczących wykorzystywania 
zautomatyzowanych narzędzi moderowania treści; zwraca się natomiast do dostawców 
usług cyfrowych, którzy z własnej inicjatywy chcą ograniczać niektóre zgodne 
z prawem treści zamieszczane przez użytkowników, aby rozważyli możliwość 
etykietowania takich treści zamiast usuwania ich z internetu;
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23. podkreśla, że organy publiczne nie powinny nakładać na dostawców usług cyfrowych 
ogólnego obowiązku de jure ani de facto, w tym za pośrednictwem środków ex ante, 
w celu monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji, ani też 
ogólnego obowiązku aktywnego wyszukiwania, moderowania lub filtrowania treści 
wskazujących na działalność niezgodną z prawem; jest też przekonany, że nie należy 
wymagać od dostawców usług cyfrowych, aby zapobiegali zamieszczaniu treści 
niezgodnych z prawem; proponuje zatem, aby w przypadkach, gdy jest to technicznie 
wykonalne, na podstawie dostatecznie uzasadnionych poleceń niezależnych 
właściwych organów publicznych oraz przy pełnym uwzględnieniu specyficznego 
kontekstu treści od dostawców usług cyfrowych wymagać okresowego wyszukiwania 
określonych elementów treści, które sąd uznał już za niezgodne z prawem, pod 
warunkiem że monitorowanie i wyszukiwanie informacji objętych takim nakazem 
sądowym ogranicza się do informacji przekazującej wiadomość o treści zasadniczo 
niezmienionej w stosunku do treści, która doprowadziła do stwierdzenia niezgodności 
z prawem, i zawierającej elementy określone w nakazie, które zgodnie z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-18/181 są 
identyczne lub równoważne w zakresie, w jakim nie wymagałoby to od dostawcy 
usług hostingowych przeprowadzenia niezależnej oceny tej treści;

24. wzywa Komisję, aby rozważyła zobowiązanie dostawców usług hostingowych do 
zgłaszania właściwemu organowi ścigania treści niezgodnych z prawem, które 
stanowią poważne przestępstwo, po uzyskaniu wiedzy o istnieniu takich treści; wzywa 
również Komisję, państwa członkowskie i dostawców usług hostingowych do 
ustanowienia przejrzystych mechanizmów umożliwiających użytkownikom 
powiadamianie odpowiednich organów o treściach potencjalnie niezgodnych 
z prawem; ponadto wzywa państwa członkowskie, by poprawiły dostęp do krajowych 
systemów wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania prawa oraz ich skuteczność 
w odniesieniu do ustalania nielegalności treści w internecie oraz rozstrzygania sporów 
dotyczących usuwania treści lub uniemożliwiania dostępu do nich;

25. podkreśla, że w celu konstruktywnego wykorzystania przepisów dyrektywy o handlu 
elektronicznym i zagwarantowania pewności prawa mające zastosowanie 
prawodawstwo powinno być proporcjonalne oraz określać jasno sprecyzowane 
obowiązki dostawców usług cyfrowych zamiast narzucać ogólny obowiązek 
dochowania należytej staranności; podkreśla, że niektóre obowiązki można 
doprecyzować w przepisach sektorowych; podkreśla, że system prawny dotyczący 
odpowiedzialności dostawców usług cyfrowych nie powinien zależeć od takich 
niejasnych pojęć jak „czynna” czy „bierna” rola dostawców;

26. uważa, że dostawcy infrastruktury usług, dostawcy usług płatniczych ani inne 
przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz dostawców usług cyfrowych nie powinni 
ponosić odpowiedzialności za treści zamieszczane lub pobierane przez użytkownika 
z własnej inicjatywy; uważa, że dostawcy usług cyfrowych mający bezpośredni 
kontakt z użytkownikiem oraz możliwość usunięcia poszczególnych elementów treści 
użytkownika powinni ponosić odpowiedzialność, tylko jeżeli nie dopełnią obowiązku 

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r., Eva Glawischnig-Piesczek przeciwko 
Facebook Ireland Limited, sprawa C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.



PE650.375v02-00 10/12 AD\1210467PL.docx

PL

szybkiej reakcji na dostatecznie uzasadnione polecenia dotyczące usunięcia treści 
niezgodnych z prawem, wydane przez niezależne właściwe organy publiczne, lub gdy 
posiadają faktyczną wiedzę o treściach lub czynnościach niezgodnych z prawem.
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