KODEKS POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO
NAWOŁYWANIA DO NIENAWIŚCI W INTERNECIE
Facebook, Microsoft* , Twitter i YouTube (zwane dalej „przedsiębiorstwami z branży IT”) –
aktywne również na forum UE poświęconym internetowi – wspólnie z innymi platformami i
przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi z dumą ponoszą zbiorową
odpowiedzialność za promowanie i sprzyjanie wolności słowa w przestrzeni internetowej.
Przedsiębiorstwa z branży IT, podobnie jak Komisja Europejska i państwa członkowskie UE,
angażują się w zwalczanie nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Nielegalne
nawoływanie do nienawiści, określone w decyzji ramowej 2008/913/WSiSW z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za
pomocą środków prawnokarnych, oznacza publiczne nawoływanie do przemocy lub
nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry,
wyznawanej religii, pochodzenia albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko
członkowi takiej grupy. Przedsiębiorstwa z branży IT i Komisja Europejska podkreślają
również konieczność obrony prawa do wolności słowa, które według Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka obejmuje nie tylko „informacje lub idee przyjmowane
przychylnie lub uznawane za nieobraźliwe lub obojętne, lecz również te, które szokują,
niepokoją lub obrażają państwo lub jakąkolwiek część społeczeństwa”.1
Szerzej pojęte społeczeństwo, w szczególności organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
mają również istotną rolę do odegrania w dziedzinie zapobiegania mowie nienawiści w
internecie poprzez tworzenie alternatywnych treści promujących zakaz dyskryminacji,
tolerancję i szacunek, w tym m.in. organizowanie kampanii uświadamiających.
Przedsiębiorstwa z branży IT wspierają Komisję Europejską i państwa członkowskie UE w
ich działaniach, których celem jest sprostanie wyzwaniu, jakim jest dopilnowanie, by
platformy internetowe nie ułatwiały rozpowszechniania nielegalnej mowy nienawiści na
masową skalę. Rozpowszechnianie nielegalnej mowy nienawiści w internecie ma negatywny
wpływ nie tylko na grupy lub pojedyncze osoby, przeciw którym jest skierowana, ale również
na osoby opowiadające się za wolnością, tolerancją i niedyskryminacją w naszych otwartych
społeczeństwach, i może osłabić demokratyczny dyskurs na platformach internetowych.
We wspólnym oświadczeniu wydanym przez uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Rady
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dnia 24 marca 2016 r. w sprawie
ataków terrorystycznych w Brukseli podkreślono, że „Komisja zintensyfikuje prace
prowadzone z przedsiębiorstwami z branży IT, zwłaszcza w ramach forum UE poświęconego
internetowi, aby zwalczać propagandę terrorystyczną oraz opracować do czerwca 2016 r.
kodeks postępowania przeciwko mowie nienawiści w internecie”.2
By zapobiec rozprzestrzenianiu się nielegalnej mowy nienawiści, ogromne znaczenie ma
dopilnowanie, by stosowne przepisy prawa krajowego transponujące decyzję
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Usługi konsumenckie, którego hostem jest Microsoft, w odnośnych przypadkach.
Wyrok w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 7 grudnia 1976 r., § 49
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-inbrussels-on-22-march/
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2008/913/WSiSW były w pełni egzekwowane przez państwa członkowskie w środowisku
internetowym, jak również poza nim. Choć skuteczne stosowanie przepisów zakazujących
mowę nienawiści zależy od solidnie funkcjonującego systemu egzekwowania sankcji
przewidzianych w prawie karnym dla osób nawołujących do nienawiści, takim wysiłkom
powinny towarzyszyć działania mające zagwarantować, że pośrednicy online i platformy
mediów społecznościowych będą szybko i w stosownym terminie reagować na nielegalne
nawoływanie do nienawiści w internecie po otrzymaniu ważnego powiadomienia. Aby
powiadomienie można było uznać za ważne, musi ono być dostatecznie precyzyjne lub
odpowiednio uzasadnione.
Przedsiębiorstwa z branży IT podkreślają, że obecny kodeks postępowania3 ma stanowić
zbiór wytycznych dla ich własnych działań, a także określać dobre praktyki zarówno dla nich,
jak i innych przedsiębiorstw i platform internetowych oraz operatorów mediów
społecznościowych.
Przedsiębiorstwa z branży IT, które przejmują inicjatywę w zwalczaniu zjawiska, jakim jest
rozpowszechnianie nielegalnej mowy nienawiści w internecie, uzgodniły z Komisją
Europejską brzmienie kodeksu postępowania, w którym określone są następujące publiczne
zobowiązania przedsiębiorstw z branży IT:
● Posiadanie przejrzystych i skutecznych procesów przeglądu powiadomień
dotyczących nielegalnego nawoływania do nienawiści na swoich portalach, tak by
móc usunąć takie treści lub uniemożliwić dostęp do nich. Posiadanie regulaminu lub
wytycznych dla użytkowników, które wyraźnie stwierdzają, że przedsiębiorstwa z
branży IT zakazują wspierania zachowań podżegających do przemocy i nienawiści.
● Zbadanie – po otrzymaniu ważnego powiadomienia z wnioskiem o usunięcie treści –
takiego wniosku pod kątem swojego regulaminu i wytycznych dla użytkowników, a w
koniecznych przypadkach pod kątem przepisów prawa krajowego transponujących
decyzję ramową 2008/913/WSiSW, we współpracy z zespołami zajmującymi się
badaniem takich wniosków.
● Dokonywanie przeglądów większości ważnych powiadomień z wnioskiem o usunięcie
nielegalnej mowy nienawiści w terminie 24 godzin i usunięcie takich treści lub
uniemożliwienie dostępu do nich.


Ponadto szerzenie wiedzy i prowadzenie kampanii uświadamiających wśród
użytkowników na temat rodzajów treści zakazanych w regulaminach i wytycznych dla
użytkowników. W tym celu można skorzystać z systemu powiadomień.



Udzielanie informacji na temat procedur zgłaszania uwag, by przyspieszyć i
usprawnić komunikację między organami państw członkowskich i przedsiębiorstwami
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Zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w
sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”, Dz. U. L 178 z
17.7.2000) państwa członkowskie i Komisja wspierają opracowywanie przez stowarzyszenia i organizacje
handlowe, zawodowe lub konsumenckie, kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym, mających na
celu wykonanie art. 5–15.
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z branży IT, zwłaszcza na temat powiadomień i usuwania nielegalnej mowy
nienawiści w internecie lub uniemożliwiania dostępu do takich treści. Przekazywanie
wspomnianych informacji za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych
wyznaczonych odpowiednio przez przedsiębiorstwa z branży IT i państwa
członkowskie. Umożliwiłoby to również państwom członkowskim, w szczególności
ich organom ścigania, lepsze zapoznanie się z metodami rozpoznawania nielegalnej
mowy nienawiści w internecie i powiadamiania przedsiębiorstw o tym zjawisku.


Zachęcanie ekspertów do przekazywania uwag i zgłaszania treści podżegających do
przemocy i nienawiści na dużą skalę, szczególnie za pośrednictwem partnerstw z
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, poprzez udzielanie jasnych informacji
na temat regulaminów i wytycznych dla użytkowników obowiązujących w
poszczególnych przedsiębiorstwach z branży IT, a także zasad składania sprawozdań i
powiadomień. Dążenie do pogłębienia partnerstw z organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego poprzez zwiększanie zasięgu geograficznego takich partnerstw i w
stosownych przypadkach udzielanie wsparcia i oferowanie szkoleń, by umożliwić
partnerom z organizacji społeczeństwa obywatelskiego wypełnianie ich roli jako
„zaufanego podmiotu zgłaszającego” lub równorzędnej roli, mając na uwadze
konieczność zachowania ich niezależności i wiarygodności.



Przedsiębiorstwa z branży IT polegają na wsparciu ze strony państw członkowskich i
Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o zapewnianie dostępu do reprezentatywnej sieci
partnerów organizacji społeczeństwa obywatelskiego i „zaufanych podmiotów
zgłaszających” we wszystkich państwach członkowskich, by pomóc w przekazywaniu
uwag wysokiej jakości. Udostępnianie informacji o „zaufanych podmiotach
zgłaszających” na swoich stronach internetowych.
● Oferowanie regularnych szkoleń swojemu personelowi na temat bieżącej sytuacji
społecznej oraz wymiana poglądów na temat możliwości dalszej poprawy sytuacji.
● Pogłębianie współpracy między nimi samymi oraz innymi platformami i
przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi, by udoskonalić
wymianę najlepszych praktyk.


Przedsiębiorstwa z branży IT i Komisja Europejska, uznając wartość niezależnej
mowy zwalczającej nienawistną retorykę i uprzedzenia, zamierzają kontynuować
swoje wysiłki w zakresie określania i promowania niezależnych alternatywnych treści,
nowych idei i inicjatyw oraz wspierania programów edukacyjnych zachęcających do
krytycznego myślenia.



Zacieśnianie współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu
zapewnienia szkoleń na temat najlepszych praktyk w zakresie zwalczania nienawistnej
retoryki i uprzedzeń oraz w celu zwiększania zakresu proaktywnych działań w
organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, by pomóc im w prowadzeniu
skutecznych kampanii zwalczających mowę nienawiści. Komisja Europejska we
współpracy z państwami członkowskimi zobowiązuje się angażować w te starania i
podejmować działania w celu określenia konkretnych potrzeb i żądań organizacji
społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie.

● Komisja Europejska w koordynacji z państwami członkowskimi podejmuje się
promować przestrzeganie zobowiązań określonych w niniejszym kodeksie
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postępowania również wśród innych odnośnych platform i przedsiębiorstw
zarządzających mediami społecznościowymi.
Przedsiębiorstwa z branży IT i Komisja Europejska zgadzają się systematycznie oceniać
zobowiązania publiczne zawarte w niniejszym kodeksie postępowania, w tym także ich
wpływ. Ponadto zgadzają się w dalszym ciągu omawiać sposoby promowania przejrzystości i
zachęcania do treści zwalczających mowę nienawiści i do alternatywnych treści. W tym celu
prowadzone będą regularne spotkania, a wyniki wstępnej oceny zostaną przekazane grupie
wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i wszelkich form nietolerancji do
końca 2016 r.
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