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ODPOWIEDZI  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

na pytania Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji Zalecenia Komisji Europejskiej 2018/334  

z dnia 1 marca 2018 dot. walki z nielegalnym treściami w Internecie. 

 

1. W jaki sposób działania podejmowane przez dostawców usług hostingowych w zakresie 

skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie, powinny wpływać na wyłączenie ich 

odpowiedzialności (art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE)? 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż PIIT popiera efektywne usuwanie nielegalnych treści dostępnych  

w Internecie. Dyrektywa 2000/31/WE (dalej Dyrektywa) zapewnia silne i elastyczne ramy prawne, 

dzięki którym rozwija się europejska gospodarka cyfrowa, jednak realnie nie stanowi wystarczających 

podstaw do kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z obecnością nielegalnych treści 

w Internecie. Wciąż funkcjonuje niemała liczba dostawców usług hostingowych pośredniczących w 

udostępnianiu treści użytkowników Internetu, którzy powinni podejmować w sposób bardziej 

zintensyfikowany działania w celu wyeliminowania z udostępnianej przez nich przestrzeni cyfrowej 

nielegalnych treści, w tym stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej. Dotychczasowa 

praktyka związana ze zwalczaniem naruszeń praw własności intelektualnej, do których dochodzi 

poprzez zamieszczanie nielegalnych treści przez użytkowników platform internetowych, wskazuje, że 

wielu hostingodawców poprzestaje na podejmowaniu działań w zakresie minimalnym, zasłaniając się 

wyłączeniem ich odpowiedzialności przewidzianej w aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych. 

W praktyce oznacza to, iż często działania dostawcy usług udostępniającego przestrzeń są opieszałe  

i niewystarczające do szybkiego i skutecznego usunięcia nielegalnych treści. 

W polskim prawie sprzyjają temu niewystarczająco precyzyjne przepisy. Wskazujemy, iż na gruncie 

uśude, nie zostały w pełni zaimplementowane przepisy art. 12-15 Dyrektywy, co stanowi niezgodność 

z prawem unijnym i ma bezpośrednio negatywny wpływ na możliwości walki z nielegalnymi treściami 

w Internecie, z uwagi na zbyt szeroko stosowany zakres wyłączeń odpowiedzialności dostawców 

świadczących usługi hostingowe na terenie Polski.  

Jednocześnie Państwa Członkowskie, w tym Polska,   powinny respektować postanowienia Dyrektywy 

2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, a  

w szczególności art. 8.3, który stanowi: „Państwa Członkowskie zapewnią, aby podmioty praw 

autorskich mogły wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są 

wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych". 

Odnosząc się bardziej szczegółowo do obecnych przepisów uśude w kontekście nieprawidłowości 

transpozycji Dyrektywy 2000/31/WE pragniemy przypomnieć, iż: 

● W uśude zostały nieprawidłowo określone okoliczności zwalniające z odpowiedzialności podmiot 

świadczący usługę hostingu (niewłaściwa implementacja art. 14 ust. 1 Dyrektywy, który wskazuje na 

wyłączenie odpowiedzialności gdy a) usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym 

charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — nie wie  

o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności lub b) 
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usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia 

dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony”). Przepisy 

uśude nie określają czym jest „wiarygodna wiadomość”, nie przewidują ram czasowych na reakcję 

usługodawcy, ani mechanizmu zgłaszania zawiadomień/informowania zwrotnego o rozpatrzeniu 

zgłoszenia. W ramach propozycji dotyczących wprowadzenia bardziej precyzyjnych regulacji 

pojawiały się już postulaty by doprecyzować pojęcie „wiarygodnej wiadomości” poprzez określenie, iż 

powinna zawierać informację o treści naruszającej prawo, uzasadnienie i oświadczenie o zgodności  

z prawdą przedstawianych informacji. Proponowano też, by usługodawcy mieli obowiązek 

udostępniania formularza do przyjmowania zgłoszeń. Wskazywano również na potrzebę określenia 

czasu na rozpatrzenie zgłoszenia przez usługodawcę. Ponadto, uśude nie zawiera wyraźnego 

odwołania się do zawartej w Dyrektywie, w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych przesłanki 

„oczywistości” – tym samym posiadanie przez usługodawcę wiedzy o stanie faktycznym lub 

okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o bezprawności informacji lub działalności, nie 

stanowi na mocy polskich przepisów przesłanki do objęcia usługodawcy odpowiedzialnością, co jest 

niezgodne z Dyrektywą. Przekładając to na konkretny przykład, w krajach, w których Dyrektywa 

została prawidłowo zaimplementowana dostawca usługi hostingu wie, iż jeżeli określony podmiot 

regularnie czerpie korzyści z umieszczania przez osoby treści nielegalnych (w tym pirackich), można 

pociągnąć go do odpowiedzialności. 

● Kolejna nieprawidłowość implementacji dotyczy art. 15 ust. 1 Dyrektywy, który zwalnia dostawców 

jedynie z ogólnego obowiązku monitorowania. Tym samym na mocy Dyrektywy dopuszczone jest 

wprowadzanie szczególnych obowiązków monitorowania informacji, co znajduje potwierdzenie  

w orzecznictwie TSUE. Tymczasem uśude przewiduje zwolnienie dostawców z jakiegokolwiek 

obowiązku monitorowania informacji (art. 15 uśude: „Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 

12–14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych 

przez niego danych, o których mowa w art. 12–14”)  

● Ponadto w polskim prawie nie zostały w ogóle wdrożone art. 12 ust. 3, 13 ust. 2 i 14 ust. 3 

Dyrektywy, zgodnie z którymi „wyłączenie usługodawcy od odpowiedzialności nie ma wpływu na 

możliwość wymagania od usługodawcy przez sąd, żeby przerwał on naruszenia prawa lub im 

zapobiegł w przyszłości”. Tym samym w Polsce brak jest przepisów umożliwiających poszkodowanym 

posiłkowania się wobec hostingodawców, na mocy wyroków sądowych, roszczeniami zakazowymi i/ 

lub roszczeniami o zapobieżenie naruszeniom. Wskazane w Dyrektywie wyłączenia od 

odpowiedzialności nie dotyczą bowiem możliwości nakładania przez sąd na hostingodawców 

nakazów lub zakazów podjęcia/zaniechania określonych działań.  

Wdrożenie wyżej wskazanych przepisów do polskiego porządku prawnego przyczyniłoby się  

z pewnością do wykazywania większej aktywności przez dostawców usług hostingowych w celu 

usuwania nielegalnych treści. 

Mimo to, wskazujemy, że wielu największych usługodawców wprowadziło już większość  

z postulowanych rozwiązań z Komunikatu Komisji Europejskiej „Zwalczanie nielegalnych treści  

w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 z dnia 

28.09.2017 r. Istnieją automatyczne mechanizmy weryfikacji legalności treści, procedury społecznego 

flagowania podejrzanych treści czy mechanizmy odwoływania się od decyzji platform. Wszystkie te 
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działania pokazują wyraźnie, że same platformy są żywotnie zainteresowane eliminacją nielegalnych 

treści.  

Niestety, działania o charakterze samoregulacyjnym, podejmowane przez niektóre platformy, nie 

zawsze są skuteczne wobec problemu dostępności nielegalnych treści w Internecie. Nie wszystkie 

podmioty czerpiące zyski z tytułu reklam wyświetlanych na stronach, na których udostępnianie są 

treści naruszające prawa autorskie, bądź też z opłat wnoszonych przez użytkowników nieświadomych 

faktu, iż korzystają z nielegalnego źródła dostępu do treści, są zainteresowane samoregulacją. 

Dlatego też, konieczne jest podjęcie działań na poziomie obowiązującego i stanowionego prawa tak, 

aby wszystkie podmioty na rynku miały podobny zakres obowiązków w zakresie przeciwdziałania 

wykorzystania ich platform do działalności nielegalnej. Doświadczenia liderów rynku, którzy już 

wdrożyli mechanizmy pozwalające im lub zaufanym podmiotom monitorować naruszenia na 

platformie internetowej, dokonywanie automatycznych zgłoszeń i przeciwdziałanie ponownej 

publikacji chronionych, treści mogą posłużyć jako wzorcowa praktyka dla pozostałych podmiotów. 

Część głosów wzywa do upowszechnienia zautomatyzowanych narzędzi eliminacji treści. 

Przypominamy, jednakże, iż większość zautomatyzowanych mechanizmów jest zawodna i nie 

gwarantuje, iż problematyczne treści będą w 100% szybko usuwane. Choć pewne rodzaje treści (np. 

pliki audiowizualne lub muzyczne) mogą być w pewnym stopniu wykrywane w sposób 

zautomatyzowany, rozwiązania te nie prowadzą zwykle do całkowitego usunięcia treści bezprawnej. 

Jednocześnie, mogą one prowadzić do nieuzasadnionego usuwania treści legalnych. W rzeczywistości 

wiążą się z nimi m.in. występowanie częstych fałszywych identyfikacji (false positives), czy też, 

zwłaszcza w systemach pozbawionych zaawansowanych modułów samouczących, stopniowe 

obniżanie się ich skuteczności w wyniku zdobywania przez osoby tym zainteresowane metod na 

ominięcie algorytmów monitorujących. Potwierdzają to analizy poświęcone temu zagadnieniu 

(http://www.engine.is/the-limits-of-filtering). Należy zwrócić uwagę na związane z tym konsekwencje 

zautomatyzowanego usuwania treści dla praw podstawowych, m.in. wolności wypowiedzi  

i informacji, prywatności oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej (podmiotów, które w 

razie ich stosowania zmuszone byłyby do ponoszenia związanych z tym kosztów lub tych, których 

treści byłyby niesłusznie usunięte). Zastrzeżenia dotyczące tych środków usuwania treści, zwłaszcza 

rozwiązań filtrujących, były wielokrotnie podnoszone w orzecznictwie TSUE (orzeczenia w sprawach 

Netlog i Scarlet Extended). Istnienie takich systemów, wprowadzonych dobrowolnie  

i ograniczonych w swoim zakresie, nie może stanowić podstawy do wprowadzenia powszechnego 

obowiązku filtrowania wszystkich przekazywanych przez użytkowników treści. 

W interesie wszystkich użytkowników leży zapewnienie bezpiecznego dla nich oraz stabilnego 

środowiska dla funkcjonowania usług internetowych i dostępu do wszelkich treści, dlatego PIIT 

popiera kroki, które by prowadziły do eliminacji działań przestępczych i innych celów niezgodnych  

z prawem na platformach.  

Reasumując, dostawcy usług hostingowych powinni co do zasady: 

 

● działać w pełni zgodnie z przepisami Dyrektywy, na bazie przepisów krajowych będących 

pełną transpozycją Dyrektywy, 

http://www.engine.is/the-limits-of-filtering
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● obowiązkowo transparentnie wdrożyć i skutecznie stosować procedurę notice and take 

down, w tym wprowadzić mechanizmy ułatwiające składanie zawiadomień i działać 

niezwłocznie w celu wycofania nielegalnych treści lub uniemożliwienia dostępu do nich), 

● optymalnie - obowiązkowo współpracować z sygnalistami (trusted flaggers) na jasno 

określonych i uzgodnionych warunkach (vide także odpowiedź na pytanie nr 2), 

dostosowanych do specyfiki danej kategorii treści nielegalnych. Dzięki wprowadzeniu 

przyśpieszonego trybu procedowania zgłoszeń otrzymanych od zaufanych sygnalistów 

nielegalne treści zostaną szybciej usunięte, a hostingodawca będzie miał większą pewność, iż 

dane zgłoszenie jest uprawnione i nie narusza praw podstawowych osoby/podmiotu, który 

treści te umieścił. Jest to więc rozwiązanie pożądane i zdecydowania korzystne dla 

podmiotów działających w sposób uczciwy. 

 

Ponadto, można byłoby rozważyć opcjonalne/dobrowolne wprowadzenie przez dostawców 

możliwości samodzielnego blokowania przez uprawnione podmioty treści w Internecie – być może za 

pomocą wprowadzenia dodatkowego systemu, polegającego na wcześniejszej weryfikacji  

i stworzeniu konta dla podmiotu uprawnionego/zaufanego sygnalisty (np. w przypadku naruszeń 

praw własności intelektualnej takimi uprawnionymi byliby nadawcy i organizacje zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi). 

 

Dostawcy usług hostingowych działający zgodnie z prawem powinni być chronieni przed 

odpowiedzialnością, w przypadku, gdy dobrowolnie i systematycznie podejmują proaktywne środki w 

celu identyfikacji szkodliwych treści. Konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do tego, że 

dostawcy usług hostingowych nie stają się odpowiedzialni za hostowane przez siebie treści, tylko 

dlatego, że w dobrej wierze podejmują dobrowolne działania, zarówno w sposób zautomatyzowany 

jak i niezautomatyzowany, zmierzające do identyfikacji i usuwania treści nielegalnych. Powinno być 

również jasne, że podejmowanie takich działań nie oznacza, że usługodawca ma wiedzę lub kontrolę 

nad informacjami, które przekazuje lub przechowuje. Dotychczasowy nacisk na zachowanie bierności 

wobec treści i związana z takim podejściem linia orzecznicza w niektórych Państwach Członkowskich, 

zniechęcały usługodawców do podejmowania działań zmierzających do usuwania treści 

bezprawnych.  

 

Z pewnością skuteczności walki z nielegalnymi treściami w Internecie, możliwości jej monitorowania 

oraz transparentności sprzyjałby obowiązek publikowania sprawozdania z działalności dotyczącej 

usuwania treści uznawanych za nielegalne oraz uniemożliwiania dostępu do nich, aczkolwiek należy 

zauważyć, iż dla mniejszych podmiotów spełnienie takiego obowiązku mogłoby być uciążliwe.  

 

Uzgodnione zasady, które będą miały wpływ na wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług 

hostingowych i stanowią poprawną implementację dyrektywy, nie powinny być ujęte jedynie w 

formie zaleceń samoregulacyjnych, lecz mieć odpowiednie przełożenie w przepisach prawa 

krajowego. Jednakże, przestrzegamy przed nadmierną regulacją i uważamy, iż kwestie dodatkowe, 

(np. współpraca z sygnalistami) powinny być przedmiotem zaleceń.  

Uznajemy, iż da to pewność prawną hostingodawcom, co do skutków podejmowanych przez nich 

działań lub też zaniechań; Faktem jest, iż w środowisku internetowym funkcjonuje niemała grupa 
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nieuczciwych podmiotów, które bezpośrednio czerpią zyski z udostępniania nielegalnych treści lub 

świadomie przyczyniają się do propagowania niezgodnych z prawem treści i idei. Podmioty takie z 

pewnością nie poddadzą się dobrowolnie samoregulacji, gdyż byłoby to sprzeczne z ich interesami. 

Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie podjemowane działania były zogniskowane 

właśnie na tej grupie nieuczciwych uczestników obrotu i nie wywierały one niezamierzonych, 

negatywnych skutków ubocznych na pozostałych, uczciwych podmiotach. 

 

2. W jaki sposób należy określić przez dostawców usług hostingowych warunki i kryteria uznania 

zaufanych podmiotów tzw. „trusted flaggers”, aby osiągnąć pluralizm podmiotów? 

 

O przyznaniu statusu sygnalisty nie powinien decydować jedynie dostawca usług, lecz listy 

sygnalistów powinny być tworzone we współpracy z różnymi interesariuszami, w tym regulatorami,  z 

uwzględnieniem specyfiki i kategorii treści nielegalnych (np. inna będzie lista sygnalistów w 

przypadku treści zw. z pornografią dziecięcą i inna w przypadku treści naruszających prawa własności 

intelektualnej). Zasady przyznawania i funkcjonowania statusu sygnalisty dla danej kategorii treści 

nielegalnych, jak również zakres danych jakie sygnalista powinien przekazywać, powinny być 

wypracowane w ramach szerokich konsultacji z udziałem przedstawicieli organów państwowych (np. 

właściwe ministerstwa, regulatorzy, służby specjalne) przedstawicieli organizacji społecznych, 

Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Rzecznika Praw Dziecka (RPD), przedstawicieli biznesu (w tym 

organizacji i stowarzyszeń branżowych) i właścicieli praw autorskich/OZZ. Niezależnie od ustalenia i 

opublikowania pierwotnej listy sygnalistów dla danej kategorii treści nielegalnych, (której 

honorowanie powinno być obowiązkowe dla wszystkich hostingodawców) wraz z jasno określonymi 

zasadami współpracy dostawców usług hostingowych z tymi sygnalistami, powinien zostać 

uzgodniony mechanizm cyklicznej weryfikacji statusu sygnalisty oraz procedura nadawania statusu 

sygnalisty nowym podmiotom w razie potrzeby. W przypadku weryfikacji negatywnej na podstawie 

jasno określonych przesłanek dostosowanych do kategorii treści nielegalnych, dany podmiot mógłby 

być usuwany z listy sygnalistów. Weryfikacji co do statusu sygnalisty nie podlegałyby organy 

państwowe, funkcje typu RPO, RPD. 

 

3. Czy w sytuacji występowania nielegalnych treści w Internecie jest możliwa skuteczna ochrona, 

jeśli mamy do czynienia z anonimowym zawiadomieniem i na jakim etapie powinno być ono 

zgłaszane? W jaki sposób zapobiegać nadużywaniu składania zawiadomień?  

 

Rozumiemy, iż intencją KE w zapisach rozdziału II art. 7 Komunikatu KE:  „Podmioty zawiadamiające 

powinny mieć możliwość podania w zawiadomieniu swoich danych kontaktowych, lecz nie należy 

tego od nich wymagać. Jeżeli podejmą taką decyzję, ich anonimowość wobec dostawcy treści 

powinna być zagwarantowana.” było zapewnienie zawiadamiającym ochrony.  

Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę, iż anonimowość sprzyjać będzie błędnym zgłoszeniom lub 

nadużyciom. Możliwym rozwiązaniem tego dylematu mogłoby być uzależnienie możliwości 

zachowania anonimowości od rodzaju zgłaszanych treści nielegalnych.  

I tak np. zgłaszający obecność treści terrorystycznych lub zagrażających bezpieczeństwu publicznemu 

powinien mieć gwarancję anonimowości z uwagi na możliwe zagrożenie/reperkusje wynikające z ew. 

ujawnienia (nawet niezamierzonego) jego tożsamości.  
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Z kolei do ustalenia wiarygodności zgłoszenia czy też legalności treści w przypadku praw 

podmiotowych, takich jak np. prawa własności intelektualnej czy przemysłowej, niezbędne jest 

ustalenie tożsamości zgłaszającego i otrzymanie jego danych do kontaktu zwrotnego celem 

przekazania informacji na temat rozstrzygnięcia zgłoszenia. W przypadku naruszeń praw własności 

intelektualnej i przemysłowej obowiązek podania danych zgłaszającego przyczyniłby się do znacznej 

eliminacji niezasadnych zgłoszeń lub notyfikacji wynikających z zamierzonych działań 

antykonkurencyjnych.   

 

Należy również zauważyć, że obowiązek podania danych kontaktowych jest standardową praktyką w 

wielu procedurach składania wniosków stosowanych na całym świecie. Identyfikacja autora 

informacji ma krytyczne znaczenie dla mechanizmów dochodzenia roszczeń i przeciwdziałania 

nadużyciom. Hostingodawcy powinni być także zachęcani do stosowania mechanizmów angażujących 

użytkowników w zgłaszanie treści potencjalnie bezprawnych (flagging). W takich wypadkach, należy 

dopuścić zgłoszenia anonimowe, w odniesieniu do których zgłaszający nie otrzymuje informacji 

zwrotnej. Wymóg prowadzenia korespondencji w każdym wypadku takiego zgłoszenia będzie zbyt 

obciążający dla usługodawców. Równolegle, usługodawcy powinni zapewnić możliwość dokonania 

zgłoszenia (w ramach procedury notice and take down), co do którego zgłaszający zobowiązany jest 

podać swoją tożsamość i otrzyma informację na temat rozstrzygnięcia zgłoszenia 

 

4. Jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów? 

 

W ocenie członków Izby nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji. Zawarcie ugody 

pozasądowej jest wystarczające. 

 

5. Jakie zalecenia KE (poza wskazanymi w w/w zaleceniu) powinny być podejmowane przez 

dostawców usług hostingowych do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie? 

 

Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia związane z piractwem internetowym, w szczególności 

zjawisko bardzo szybkiego ponownego pojawiania się nielegalnych treści (np. pod innym 

linkiem/adresem IP lub nieco zmienioną nazwą) w serwisie hostingodawcy, które zostały już 

wcześniej przez tego hostingodawcę usunięte, należy dążyć do wprowadzenia mechanizmów 

procedury „notice and stay down” dla treści naruszających prawa własności intelektualnej. W wyniku 

dokonanego zgłoszenia (być może na potrzeby tej procedury ograniczonego do podmiotów typu 

trusted flaggers), dostawca powinien zablokować dostęp do wszystkich plików lub linków, które 

prowadzą do utworu objętego zgłoszeniem i zapewnić, aby w przyszłości dostęp do takich 

plików/linków był blokowany. Nie trzeba wówczas każdorazowo podawać konkretnego adresu pliku, 

jak w procedurze notice and take down, ale można doprowadzić do usunięcia wszystkich nielegalnie 

rozpowszechnionych za pośrednictwem danej platformy plików zawierających konkretny utwór za 

pomocą jednego zgłoszenia. 

 

Także wychodząc poza zakres naruszeń praw autorskich należy zauważyć, iż procedura ta wpisuje się 

w dyskusje na temat konieczności zachowania równowagi między zwalczaniem nielegalnych treści, a 

ochroną praw podstawowych, co zostało dogłębnie omówione w opinii Rady Europejskiej z dnia 11 
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października 2017 r. w odniesieniu do prawnych aspektów związanych z brzmieniem art. 13 i 38 

Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (doc. 12254/16). W analizie tej 

monitorowanie przez platformy internetowe treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli 

dotyczy treści bezprawnych uprzednio zgłoszonych, jest kwalifikowane jako monitorowanie 

szczególne i jest w pełni uzasadnione. W przytoczonej analizie wskazano także na pełną zgodność 

nałożenia takich obowiązków jak „notice and stay down” na pośredników z prawami podstawowymi, 

w tym z prawem do wolności wypowiedzi, czy ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy, jednakże 

zwrócić uwagę na potencjalne problemy, które mogą się pojawić podczas wdrażania tej propozycji: 

kosztowność oraz znaczną pracochłonność tego rozwiązania (podobnie jak i zautomatyzowanego 

monitorowania treści) oraz fakt, iż jak każdy system automatyczny, tak i ten będzie narażony na 

błędy. 

 

W odniesieniu do walki z treściami naruszającymi prawa autorskie w Internecie warto byłoby 

wzorować się na obowiązującym w USA Digital Millenium Copyright Act. 

 

W przypadku zgłoszeń nie anonimowych, dostawcy usług hostingowych powinni przesyłać 

podmiotowi zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, proces ten może być oczywiście 

zautomatyzowany. 

 

Wskazujemy również, iż demokratycznych społeczeństwach ostateczną decyzję, co do legalności 

treści powinien podejmować sąd. W komunikacie niestety pominięto tę zasadę. Brak nadzoru 

sądowego jest szczególnie problematyczny w przypadku kategorii treści, które leżą u podstaw obaw 

Komisji: nielegalnego szerzenia nienawiści i propagandy terrorystycznej. To są kluczowe kwestie dla 

polityków i opinii publicznej w wielu państwach i wymagają poważnej uwagi ze strony decydentów. 

Jednakże, ten rodzaj wypowiedzi stanowi trudne wyzwanie przy określaniu jego legalności. Nie jest 

łatwo ustalić, czy wypowiedź stanowi mowę nienawiści (nielegalną czy nie), czy też jest silnie 

sformułowanym wyrazem kontrowersyjnego poglądu politycznego, ideologicznego lub religijnego. 

 

6. Jaka jest najbardziej dogodna formuła zbierania przez właściwy organ sprawozdań dot. 

zgłoszeń i decyzji dostawców usług hostingowych ws. nielegalnych treści w Internecie? 

 

Z powyższego pytania nie wynika, czy przyjęta formuła zbierania ma być najbardziej dogodna dla 

organu, czy też dla podmiotów składających sprawozdanie. Zakładając scenariusz optymalny dla 

obydwu stron, sprawozdanie powinno być składane nie częściej niż raz w roku, z opcją przekazania w 

formie elektronicznej (w tym online), na bazie uzgodnionego w ramach konsultacji społecznych 

szablonu uwzględniającego specyfikę i możliwości dużych oraz małych usługodawców (dla tych 

drugich byłaby wersja uproszczona). Stworzenie jednolitego stałego szablonu umożliwiłoby 

jednorazowe przygotowanie systemów raportowych usługodawców do określonych wymogów 

cyklicznej sprawozdawczości.   

 

 


