
 

STANOWISKO  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

wobec Komunikatu Komisji Europejskiej „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. 
W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555  

z dnia 28.09.2017 r. 

Odnosząc się do Komunikatu Komisji Europejskiej na temat zwalczania nielegalnych treści  
w Internecie pragniemy przedstawić nasze stanowisko.  

W pełni popieramy i uważamy za konieczne działania zmierzające w kierunku 
skuteczniejszego zwalczania nielegalnych treści w Internecie. Obecność treści 
bezprawnych w Internecie jest istotnym problemem społecznym i w interesie wszystkich 
działających w środowisku cyfrowym podmiotów jest ich eliminowanie. Wykorzystywanie 
Internetu w celu udostępniania i czerpania dochodów  
z treści nielegalnych narusza prawa i stawia w gorszej pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorców działające legalnie. 
  
Dyskutując o treściach bezprawnych w Internecie i o roli określonych podmiotów (podmioty 
uprawnione, dostawcy treści, usługodawcy pośredniczący w dostępie do treści) w ich 
usuwaniu należy odróżnić sytuację wykorzystywania tego medium do świadomego 
dystrybuowania treści bezprawnych i perspektywę usługodawców, którzy angażują się w 
zwalczanie treści bezprawnych. Podmioty nastawione na nielegalną działalność w 
Internecie zwykle wykorzystują trudności  
w egzekwowaniu przepisów poza granicami Polski lub UE, nierzadko ukrywają swoje dane  
i odmawiają współpracy z podmiotami, których prawa są naruszane. Nie należy jednak 
postrzegać tego zjawiska jako powszechnie występującego w Internecie. Wielu 
działających w Internecie usługodawców dąży do usuwania treści bezprawnych i 
współpracuje ze zgłaszającymi naruszenia praw. Jak już wskazano, eliminowanie takich 
treści leży we wspólnym interesie przedsiębiorców pragnących prowadzić działalność w 
sposób uczciwy. Jednocześnie niestety, z powodzeniem funkcjonują także przedsiębiorcy 
zarejestrowani na terenie UE, którzy z pełną świadomością udostępniają w Internecie 
treści bezprawne, celem czerpania z tego procederu korzyści. 

Rozważając problemy związane z usuwaniem treści bezprawnych należy wziąć pod uwagę 
wielorakość platform, ich zróżnicowany charakter oraz fakt, że w zależności od rodzaju 
treści (treści audiowizualne, transmisje sportowe, towary, komentarze na forach 
internetowych, treści bezpłatne, płatne) różna jest problematyka związana z ich 
usuwaniem. Inne jest także ryzyko wynikające  
z nieuzasadnionego usuwania treści i możliwości oceny legalności lub nielegalności treści.   
  
W zasadzie treści nielegalne można podzielić na następujące kategorie: 

a) treści, które naruszają powszechnie obowiązujące prawo (w znacznej mierze 
każdy może obiektywnie ocenić bądź łatwo sprawdzić, czy są to treści bezprawne, 
np. seksualne wykorzystywanie dzieci); 
b) treści, które naruszają prawa podmiotowe jednostki, w związku z bezprawnym 
działaniem (dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej). 
Naruszenia tego typu nie zawsze są ewidentne i wymagają uprawdopodobnienia 
bezprawności np. potrzebne jest tu oświadczenie wskazujące rodzaj i sposób 
naruszenia prawa;  
c) treści, które opierają się na naruszeniu umowy między stronami (działanie wbrew 
relacji umownej) - tu trudno nazywać to bezprawnością w sensie ustawowym. 

 
Im bardziej nieobiektywne naruszenie, tym większa jest konieczność zaangażowania 
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podmiotów uprawnionych w ocenę lub ilość informacji potrzebna do uprawdopodobnienia 
bezprawności.  
 Podczas szukania skutecznych sposobów rozstrzygania problematyki treści bezprawnych w 
Internecie pod uwagę należy wziąć warstwę podmiotową naruszeń. Pochodzenie 
potencjalnych treści bezprawnych oraz wiarygodność podmiotu zgłaszającego naruszenie 
powinny być uwzględniane w sposobie podejścia do usuwania tych treści bądź dochodzenia 
roszczeń (nie dotyczy naruszenia prawa powszechnie obowiązującego). Inaczej należałoby 
traktować treści pochodzące od osób anonimowych (np. wpis na ogólnodostępnym forum), 
a inaczej od osób, które można zidentyfikować (np. zarejestrowanych użytkowników, 
wiarygodnych podmiotów). W tym drugim przypadku domaganie się rozstrzygnięcia o 
naruszeniu prawa i domaganie się roszczeń od dostawcy treści miałoby nie tylko wymiar 
odszkodowawczy w stosunku do podmiotów, których prawo naruszono, ale również wymiar 
edukacyjny, że naruszanie praw w Internecie wiąże się z czymś więcej niż tylko usunięciem 
treści. W kontekście poprawy skuteczności usuwania naruszeń za szczególnie wartościową 
uznajemy koncepcję wprowadzenie instytucji „trusted flaggers”, dzięki czemu zgłoszenia 
naruszeń dokonywane przez „trusted flaggers” mogłyby być szybko i efektywnie 
procedowane. 
  
Charakterystyka platform internetowych sprawia, iż przynoszą one szereg ważnych korzyści 
dla gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Należy podkreślić, że tak znaczący 
wpływ platform internetowych na rozwój gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa 
cyfrowego nie byłby możliwy, gdyby nie odpowiednie otoczenie prawne dotyczące tego 
typu działalności e-commerce. Wobec powyższego, przy próbie analizy i regulacji 
problemów tego sektora, należy więc postulować proporcjonalne wyważenie środków 
prawnych tak, aby zachować potencjał platform internetowych dla rozwoju sektora e-
commerce oraz zapewnienia dostępności do informacji, a jednocześnie wprowadzić 
skuteczne mechanizmy eliminujące z przestrzeni Internetu treści bezprawne oraz 
zapobiegające ich umieszczaniu. Złożony i wielostronny charakter relacji platform z 
użytkownikami oznacza, że wszelka regulacja ich działalności będzie miała olbrzymi wpływ 
na inne podmioty związane z platformami.  

1. Wykrywanie i zgłaszanie nielegalnych treści  

PIIT popiera efektywne usuwanie nielegalnych treści dostępnych w Internecie.  W interesie 
platform leży zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska dla ich użytkowników, 
dlatego należy PIIT popiera kroki, które by prowadziły do eliminacji działań przestępczych 
i innych celów niezgodnych  
z prawem na platformach.  

W odniesieniu do proponowanych regulacji należy uwzględnić objęcie takimi samymi 
obowiązkami  
i prawami dużych platform oferujących już teraz w ramach dobrych praktyk mechanizmy 
przeciwdziałania naruszeniom za ich pośrednictwem, jak i pozostałych platform. 
Doświadczenia liderów z 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.  

Instrumenty takie zostały wprowadzone mimo, iż zgodnie z art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym (2000/31), platformy pełniące funkcję hostingową są zwykle zwolnione  
z odpowiedzialności za przechowywanie treści niezgodnych z prawem, jeżeli nie posiadają 
wiedzy lub kontroli nad tą treścią. Pokazuje to dobitnie, że same platformy są żywotnie 
zainteresowane eliminacją nielegalnych treści. 
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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. 

Z zadowoleniem przyjmujemy włączenie do Komunikatu zasady „miłosiernego 
Samarytanina” która stanowi, iż platformy nie mogą być pozywane do odpowiedzialności w 
przypadku usunięcia treści  
w celu wyeliminowania niewłaściwych materiałów. Platformy nie powinny być karane za 
próbę proaktywnej weryfikacji legalności zamieszczanych treści. Jednocześnie 
mechanizmy, jakie mają zostać zastosowane przez platformy internetowe, powinny w jak 
największym stopniu ograniczać potencjalną możliwość usunięcia treści błędnie uznanych 
za nielegalne.  

2. Automatyczne wykrywanie nielegalnych treści 

Należy wskazać, że nie istnieją obecnie skuteczne rozwiązania pozwalające na 
zautomatyzowane usuwanie treści bezprawnych. 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 false positives, czy też, 
zwłaszcza w systemach pozbawionych zaawansowanych modułów samouczących, stopniowe 
obniżanie się skuteczność ich skuteczności na skutek 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. 

Po drugie, chcielibyśmy wskazać na duże koszty związane z opracowaniem, wdrożeniem  
i utrzymaniem takich automatycznych narzędzi. Obawiamy się, że wprowadzenie takich 
standardów będzie niemożliwe dla wszystkich uczestników rynku. 

Wobec powyższego, uważamy, iż algorytmy oraz dane, na których opierają się tego typu 
programy, powinny być stale weryfikowane i ich zastosowaniu powinna towarzyszyć jasna, 
przejrzysta i sprawna procedura odwoławcza od decyzji o usunięciu (zablokowaniu) danej 
treści. Szczególne znaczenie będzie to miało w przypadku kwestii niejednoznacznych, 
takich jak wystąpienia polityczne, użycie cytatu, bądź też ironii. W każdym z tych 
przypadków konieczna jest ocena kontekstu w celu stwierdzenia naruszenia.  

Dodatkowo, Komisja postuluje, aby w przypadku treści publicznie dostępnych mechanizmy 
zgłaszania były również dostępne dla ogółu społeczeństwa bez konieczności logowania jako 
użytkownik. Izba ma w związku z tym duże wątpliwości, gdyż doprowadzić to może do 
zwiększenia liczby fałszywych zgłoszeń mające na celu zaszkodzenie platformie lub jej 
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konkretnemu użytkownikowi. Będzie to miało szczególne znacznie wobec treści 
niejednoznacznych i trudnych w ocenie.  

3. Propozycja wprowadzenia procedury „notice and stay-down”  

Ciekawym pomysłem jest rozważenie wprowadzenia procedury „notice and stay-down”, tj. 
obowiązku nakładania przez serwisy hostingowe/platformy znacznika na raz zgłoszony i 
usunięty materiał w celu wykrycia ponownego naruszenia i tym samym zablokowania go na 
etapie udostępniania.  

Omawiana procedura 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 października 2017r. 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 staydown 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: 

- podobnie jak w przypadku systemów zautomatyzowanych, zwracamy uwagę na 
kosztowność oraz znaczną pracochłonność tych rozwiązań.  

Jak każdy system automatyczny, tak i ten będzie narażony na błędy.  

Wobec powyższego, apelujemy o podjęcie wszelkich kroków w celu ochrony użytkownika 
przed możliwym nieprawidłowym usunięciem (zablokowaniem) treści ze względu na 
potencjalne szkody, jakie ten mechanizm może dla niego wywołać w przyszłości.  

Wobec niedoskonałości mechanizmów automatycznych, dodatkowym rozwiązaniem byłoby 
tworzenie funkcjonalności dla zaufanych partnerów (trusted flaggers) przez serwisy 
hostingowe/platformy. Przykładem może być YouTube – „Program weryfikacji 
treści” (https://support.google.com/youtube/answer/6005923?hl=pl). Polega to na tym, że 
każde zgłoszenie od partnera jest automatycznie akceptowane a treść usuwana bez analizy 
ze strony administratora. Jako zabezpieczenie dla serwisu oraz użytkownika, który 
zamieści treść wprowadzono procedurę roszczenia wzajemnego. Jeżeli użytkownik uważa, 
że miał prawo coś udostępnić to ma prawo to zgłosić. Wprowadzenie tego takiego 
mechanizmu w innych serwisach hostingowych, których odtwarzacze są osadzane na 
pirackich serwisach znacznie ułatwiłoby pracę wielu podmiotów  
i pozwoliło skuteczniej chronić treści.  

Uwzględniając wyzwania operacyjne związane z obsługą zgłoszeń, zaproponowana 
automatyzacja procesu oraz wprowadzenie mechanizmu „trusted flaggers” może 
usprawnić stosowane praktyki związane ze zgłaszaniem i reagowaniem na naruszenia. 
Mechanizm ten umożliwiałby bowiem natychmiastową reakcję na naruszenia oraz 
prewencję ponownego naruszenia w tym samym zakresie.  Ponadto, z punktu widzenia 
hostingodawcy, obsługa naruszeń zgłaszanych przez „trusted flaggers” byłaby znacznie 
prostsza od strony operacyjnej i formalno-prawnej, z uwagi na dużą wiarygodność takich 
zgłoszeń i znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa, że zgłoszenie dokonane przez 
„trusted flagger” byłoby skutecznie oprotestowane przez podmiot/osobę umieszczającą 
treści na danej platformie. 
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Jednakże, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ograniczenia takiego modelu. W 
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. 

Wyrażone w komunikacie obawy, że rozprzestrzenianie się nielegalnych treści w Internecie 
może zagrozić dalszemu rozwojowi gospodarczemu ma potwierdzenie w analizach zjawiska 
piractwa i jego wpływu na gospodarkę.  

Doceniając zrozumienie dla konieczności wprowadzenia skuteczniejszych mechanizmów 
przeciwdziałania dystrybucji i publikacji nielegalnych treści w Internecie pragniemy 
wskazać, że  
w odniesieniu do treści łamiących prawa autorskie jest to rozwiązanie niewystarczające. 
Zaproponowany mechanizm notice and staydown i notice and action odnosi się jedynie  
do podmiotów hostingowych w rozumieniu art. 14 dyrektywy o handlu elektronicznym, 
które przestrzegają przepisów prawa lokalnego. Na uwagę zasługuje fakt, że 
doprecyzowano,  
iż w przypadku nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych rosnącą rolę odgrywają 
serwisy nadające poprzez streaming transmisje i całe kanały telewizyjne. Już co trzecia 
transmisja obejrzana online pochodzi z nielegalnego źródła. W takich przypadkach 
podmioty prowadzące nielegalną działalność chcąc uniknąć odpowiedzialności stosują 
rozproszoną strukturę prowadzenia biznesu oferując transmisje przeważnie spoza UE. 
Powszechne są także przypadki, kiedy podmiot naruszający prawa, wykorzystując 
niedostosowaną procedurę do tego typu naruszeń, reaguje na wiarygodną wiadomość po 
czasie nadania (np. 24h po transmisji wydarzenia sportowego na żywo). Procedury 
reagowania na poziomie hostingodawcy w takich przypadkach są nieskuteczne i konieczne 
jest stosowanie mechanizmów blokowania dostępu do serwisu na poziomie ISP. 
Przewidziane są one  
w art. 8.3 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
roku  
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, jednak nie zostały zaimplementowane w Polsce, co 
pozbawia poszkodowanych możliwości ochrony swoich praw.  

Kwestie konieczności zachowania równowagi między zwalczaniem nielegalnych treści,  
a ochroną praw podstawowych zostały dogłębnie omówione w opinii Rady Europejskiej  
z dnia 11 października 2017r. 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 staydown na pośredników z prawami podstawowymi, w tym z prawem do 
wolności wypowiedzi, czy ochrony danych osobowych.  

Z zadowoleniem przyjmujemy, iż czynnik czasu reakcji został dostrzeżony w omawianym 
Komunikacie jako kluczowy w ograniczaniu rozprzestrzeniania się nielegalnych treści. 
Przyjmowane dotychczas ramy mówiące o określonym czasie na reakcję hostingodawcy na 
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wiarygodną wiadomość nie we wszystkich sytuacjach są adekwatne. Dlatego, 
uwzględniając wyzwania operacyjne związane z obsługą zgłoszeń, zaproponowana 
automatyzacja procesu oraz wprowadzenie mechanizmu „trusted flaggers” może 
usprawnić stosowane praktyki związane ze zgłaszaniem i reagowaniem na naruszenia. 
Mechanizm ten umożliwiałby bowiem natychmiastową reakcję na naruszenia oraz 
prewencję ponownego naruszenia w tym samym zakresie.  Ponadto, z punktu widzenia 
hostingodawcy, obsługa naruszeń zgłaszanych przez „trusted flaggers” byłaby znacznie 
prostsza od strony operacyjnej i formalno-prawnej, z uwagi na dużą wiarygodność takich 
zgłoszeń i znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa, że zgłoszenie dokonane przez 
„trusted flagger” byłoby skutecznie oprotestowane przez podmiot/osobę umieszczającą 
treści na danej platformie. 

W dalszych dyskusjach należałoby także doprecyzować kwestię weryfikacji, czy usunięta 
treść jest rzeczywiście nielegalna oraz zagwarantowania i mechanizmu counter notice. 
Poza czynnikami czysto liczbowymi (ilość usuniętych treści), ważne jest również 
zagwarantowanie, aby procedura notice and staydown nie prowadziła ona do nadużyć. 
Mechanizmy, jakie mają zostać zastosowane przez platformy internetowe, powinny w jak 
największym stopniu ograniczać potencjalną możliwość usunięcia treści błędnie uznanych 
za nielegalne. 

Zastosowanie procedury notice and staydown pozwoliłoby na zauważalny wzrost 
skuteczności działań związanych z reagowaniem na naruszenia w Internecie oraz byłoby 
krokiem w kierunku zniesienia obecnie funkcjonującej dysproporcji w obowiązkach 
związanych z monitorowaniem  
i zwalczaniem nielegalnych treści, a także na racjonalizację kosztów związanych z taką 
działalnością. Cały ciężar związany z przeciwdziałaniem nielegalnej dystrybucji treści na 
platformach internetowych spoczywa obecnie na poszkodowanych, którzy każdorazowo 
zgłaszać muszą pojedyncze pliki naruszające ich prawa, w praktyce zgłaszając masowo 
treści, które ponownie zostały opublikowane tuż po ich usunięciu. Rocznie pojedyncze 
podmioty na polskim rynku zgłaszają do pośredników naruszenia w skali 0,5 mln zdarzeń 
lub więcej, które często odnoszą się zaledwie do kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu 
tytułów.  

Doświadczenia z polskiego rynku wskazują także, że rynek platform internetowych jest 
gotowy do wdrożenia mechanizmów umożliwiających utrzymanie nielegalnych treści jako 
niedostępnych dla użytkowników. Szereg platform, zarówno lokalnych, jak i globalnych 
graczy, oferuje mechanizmy pozwalające im samodzielnie monitorować naruszenia na 
platformie internetowej lub umożliwiające dokonywanie automatycznych zgłoszeń przez 
podmioty poszkodowane i realizując te działania zgodnie z obowiązującym prawem.  

Reasumując, z zadowoleniem przyjmujemy toczącą się dyskusję na temat wprowadzenia 
skuteczniejszych mechanizmów przeciwdziałania naruszeniom prawa na platformach 
internetowych. Wytyczne adresują różny stopień i modele implementacji dyrektywy o e-
commerce 2000/31. Ułatwią one naszym zdaniem ujednolicenia zasad i budowę 
jednolitego rynku cyfrowego. Wskazujemy przy tym, że biorąc pod uwagę doświadczenia z 
rynku polskiego związane z niepełną implementacją niektórych dyrektyw europejskich, a 
co za tym idzie, dysproporcję w legislacji w poszczególnych krajach UE, konieczne jest 
zastosowanie rozwiązania, które pozwoli na ujednolicenie standardów  
i narzędzi zgłaszania naruszeń na terenie Europy. Pragniemy także zachęcić Komisję 
Europejską do dalszego dialogu z interesariuszami, w tym przedsiębiorcami legalnie 
oferującymi treści chronione prawem autorskim, celem poszukiwania i wypracowania 
rozwiązań, które pozwolą zaadresować problem dostępności na terenie UE nielegalnych 
treści z serwisów pirackich ulokowanych poza terenem UE. 
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