
Posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. terroryzmu w dniu 6 listopada 2018 r. w Brukseli  

w sprawie projektu rozporządzenia dot. zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści 

terrorystycznych – pytania 

 

A. [Art. 2] Definicja dostawcy usług hostingowych 

W przedstawionej definicji dostawcy usług hostingowych mieści się potencjalnie wiele podmiotów.  

- Czy Komisja może wskazać usługi, które będą się mieściły w definicji dostawcy usług hostingowych? 

Przykładowy katalog takich usług znajduje się w motywie 10, jednak nie jesteśmy pewni na ile jest to 

wyczerpująca lista. 

- Czy definicja obejmuje także dostawców oferujących swoje usługi w relacjach biznesowych (B2B, 

business-to-business, np. dostawców usług chmurowych kierujących swoją ofertę do innych firm), czy 

jest ograniczona do firm świadczących usługi konsumentom (B2C, business-to consumers)? 

[Art. 2] Hosting service provider – definition 

There are a lot of services that potentially fall into the scope of the definition of a hosting 

service provider. 

- Can the European Commission indicate examples of services that will fall within the 

definition of a hosting service provider? The recital 10 enlist a broad type of services, however 

we are still uncertain whether this is exhaustive list. 

- Does this definition includes business-to-business service providers or it will only apply for 

business-to-consumer services? 

 

B. [Art. 4] usunięcie lub blokady treści przez dostawcę usług hostingowych w ciągu 1 godziny od 

momentu otrzymania nakazu 

- Czy oszacowano ile będzie kosztowało wdrożenie przez usługodawców punktu kontaktowego? 

Wymaganie reakcji usługodawcy w 1 godzinę oznacza, że będzie on musiał być gotowy na przyjęcie 

zgłoszenia 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność zapewnienia 

systemu pracy zmianowej – i poniesienie wydatków na ten cel. 

- Dyrektywa o handlu elektronicznym [art. 14 b] wskazuje, że hostingodawca nie jest odpowiedzialny 

za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, pod warunkiem że podejmuje niezwłocznie 

odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy uzyska 

informacje, że treść jest nielegalna. Jak art. 4 rozporządzenia, ma się do art. 14 b dyrektywy e-

commerce, która zakłada mniej restrykcyjne ramy czasowe na podjęcie działania przez 

hostingodawcę? 

 

[Art. 4] removal or blocking of content by the hosting provider within 1 hour from receipt of 

the removal order 



- Has it been estimated how much will it cost for hosting service providers to implement 

contact point responsible for handling removal orders? Requiring a service provider's 

response within 1 hour means that he will have to be ready to receipt removal order 24 hours 

a day, 7 days a week. This means that service providers will need to provide a shift work system 

- and to incur expenses for this purpose. 

- E-commerce directive [art. 14 b] indicates that the hosting service provider is not liable for 

the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that he acts 

expeditiously to remove or to disable access to content as soon as he becomes aware that the 

content is illegal. What are the relations between article 4 of this regulation with E-

commerce directive that sets less restrictive timeframe for taking action by the hosting 

provider? 

 

C. Relacje art. 6 rozporządzenia z Dyrektywą e-commerce (2000/31/WE) - filtrowanie treści 

- Czy Komisja przewiduje rewizję Dyrektywy e-commerce? Artykuł 15 dyrektywy zakazuje państwom 

członkowskim nakładania na usługodawców ogólnego obowiązku monitorowania informacji. Taki 

wymóg pojawia się natomiast w art. 6 dyskutowanego przez nas rozporządzenia, co oznacza 

sprzeczność. 

- Czy Komisja Europejska bierze pod uwagę ryzyko odejścia od zasad Dyrektywy e-commerce? 

Zmieniając zasady dyrektywy rozmontowujemy system na którym dotychczas opierał się internet w 

UE. 

Relationship between article 6 of the regulation and E-commerce Directive (2000/31/EC) - 

content filtering 

- Is there a plan for revision of E-commerce directive? According to Article 15 of the Directive 

Member States shall not impose a general obligation on providers, to monitor the information 

which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances 

indicating illegal activity. Such a requirement is foreseen by article 6 of the Regulations which 

means contradiction between this two acts. 

- Does the European Commission takes into account the risk of divergence from the principles 

of the E-commerce directive? By changing the principles of the directive, we are disassembling 

the basic rules on which the internet in the EU has so far been based. 

 

D. Które organy krajowe powinny realizować zobowiązania wynikające z rozporządzenia 

- Jakiego rodzaju organy powinny w realizować na poziomie krajowym zadania, o których mowa w 

art. 17 projektu? (wydawanie nakazów usunięcia na podstawie art. 4; zgłaszanie treści o charakterze 

terrorystycznym dostawcom usług hostingowych na podstawie art. 5; nadzoru nad wdrażaniem 

proaktywnych środków na podstawie art. 6; egzekwowania obowiązków na podstawie 



rozporządzenia poprzez nakładanie sankcji na podstawie art. 18, na podstawie art. 13 państwa 

członkowskie powinny zapewnić koordynację i odpowiednie kanały komunikacji lub mechanizmy 

umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji). Czy w zamyśle Prezydencji ?Komisji 

Europejskiej powinny to być organy śledcze, kontrwywiadowcze, czy też centralne organy 

administracji rządowej (ministerialne)?  

Which national authorities should be responsible for ensuring compliance with obligations based on 

the Regulation 

- What kind of national authorities should carry out at national level the tasks referred to in art. 17 

of the project? (issuing removal orders pursuant to Article 4, reporting terrorist content to hosting 

service providers under Article 5, monitoring the implementation of proactive measures pursuant to 

Article 6, enforcing obligations under the regulation by imposing sanctions under Article 18, based on 

Article. 13 member states should ensure coordination and adequate communication channels or 

mechanisms to allow rapid exchange of relevant information). According to the intention of the 

Presidency or European Commission should this be investigative bodies, counterintelligence bodies 

or central administrative governmental (ministerial) bodies? 

 

E. Brak włączeń dla MŚP, lub wyraźnie lżejszego podejścia regulacyjnego do MŚP – art. 4, 5, 6 , 7, 8 

- Czy powinno się stosować takie samo podejście do globalnych koncernów, jak i małych firm 

działających lokalnie – tylko na terenie jednego państwa? Jak wynika z impact assessment ponad 90% 

europejskich przedsiębiorstw dostarczających usługi hostingu to MŚP, a prawie połowa to 

mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 10 pracowników, obroty / bilans niższe niż 2 mln EUR). 

Lack of exemptions for SMEs, or a clearly lighter regulatory approach to SMEs - Art. 4, 5, 6, 

7, 8 

- Should one-size fits-all approach be applied to global companies as well as to small entities 

operating locally - only in one member states? According to the impact assessment, over 90% 

of European hosting service providers are SMEs, and almost half are microenterprises (less 

than 10 employees, turnover / balance lower than EUR 2 million). 

 

F. Tempo prac  

- Komisja zakłada szybkie prace nad rozporządzeniem (koniec kadencji KE i wybory do Parlamentu w 

2019 roku). Czy nie powinniśmy natomiast postawić bardziej na jakość wypracowywanych rozwiązań 

(quality over speed)? 

Pace of work 

The European Commission assumes quick pace of work on the regulation. Taking into account 

importance of topic and its possible interference/overlap with e-commerce directive maybe 

we should put more emphasis on quality over speed? 


