Część 3
Pornografia internetowa
14 Pornografia internetowa: konieczność uniemożliwienia dostępu osobom poniżej 18 r.ż.
(1) Osoba narusza przepisy niniejszego punktu jeżeli udostępnia materiał pornograficzny w
internecie osobom w Wlk. Brytanii na zasadach komercyjnych, w sposób, który nie
gwarantuje, że w danym czasie, materiał nie będzie normalnie dostępny dla osób poniżej 18
r.ż.
(2) Sekretarz Stanu może wprowadzić przepisy określające, na potrzeby niniejszej Części,
okoliczności, w których materiał powinien lub nie powinien być uważany za udostępniony na
zasadach komercyjnych.
(3) Przepisy takie mogą, między innymi, określać okoliczności, w których materiał udostępniony
nieodpłatnie można lub nie można uznać za udostępniony na zasadach komercyjnych.
(4) Przepisy na punktu (2) mogą przewidywać, że okoliczności traktuje się jako istniejące, jeżeli
można zasadnie przyjąć, że istnieją.
(5) Przepisy od 17 do 20 i 22 Rozporządzenia w sprawie handlu elektronicznego (Dyrektywa
WE) 2002 (S.I. 2002/2013) mają zastosowanie do niniejszej Części, niezależnie od przepisu
3(2) Rozporządzenia.
(6) Na potrzeby niniejszej Części, udostępnianie materiałów w internecie nie obejmuje
udostępniania treści usługi program na żądanie w internecie w trakcie świadczenia takiej
usługi.
(7) W punkcie (6) „usługa program na żądanie” ma znaczenie określone w art. 368A Ustawy o
komunikacji z 2003 r.
(8) Przepisy, o których mowa w pkt (2) mogą mieć różne brzmienie w zależności od różnych
celów.
(9) Przepisy, o których mowa w pkt (2) zostaną wprowadzone w formie instrumentu prawnego.
(10)
Instrument prawny zawierający przepisy, o których mowa w pkt (2) podlega uchyleniu
na mocy uchwały jednej z Izb Parlamentu.
(11)
Jednakże instrument prawny zawierający przepisy, o których mowa na początku
punktu, nie może zostać wprowadzony, chyba że projekt instrumentu został przedłożony i
zatwierdzony uchwałą każdej z Izb Parlamentu.
15 Definicja „materiału pornograficznego”
(1) W niniejszej Części „materiał pornograficzny” (poza wyrażeniem „ekstremalny materiał
pornograficzny”) oznacza którekolwiek z poniższych —
(a) utwór wideo, dla którego organ klasyfikacji wydał certyfikat R18;
(b) materiał zawarty w utworze wideo, do którego ma zastosowanie lit. a), jeżeli zasadne jest
założenie, że jego włączenie było jednym z powodów, dla którego wydano certyfikat R18;
(c) wszelkie inne materiały, jeżeli zasadne jest założenie z uwagi na jego charakter, że
certyfikatem wydanym dla utworu wideo zawierającego taki materiał byłby certyfikat
R18;
(d) utwór wideo, w odniesieniu do którego organ klasyfikacji wydał certyfikat R18, i zasadne
jest założenie z uwagi na jego charakter, że został wyprodukowany wyłącznie lub głównie
w celu pobudzenia seksualnego;

(e) materiał zawarty w utworze wideo, do którego ma zastosowanie pkt (d), jeżeli zasadne jest
założenie z uwagi na jego charakter:
(i) że został wyprodukowany wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia seksualnego,
oraz
(ii) że jego włączenie było jednym z powodów oznaczenia go certyfikatem R18;
(f) wszelkie inne materiały, jeżeli zasadne jest założenie z uwagi na jego charakter –
(i) że zostały wyprodukowane wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia seksualnego
oraz
(ii) że utwór wideo zawierający taki materiał otrzymałby certyfikat klasyfikacji R18;
(g) utwór wideo, uznany przez organ klasyfikacji za nieodpowiedni do wydania certyfikatu
klasyfikacji, jeżeli(i) zawiera materiał (inny niż ekstremalny materiał pornograficzny), i zasadne jest
założenie z uwagi na jego charakter, że został wyprodukowany wyłącznie lub
głównie w celu pobudzenia seksualnego, oraz
(ii) zasadne jest założenie z uwagi na jego charakter, że jego włączenie było jednym z
powodów, dla których organ klasyfikacji podjął taką decyzję;
(h) materiał (inny niż ekstremalny materiał pornograficzny), zawarty w utworze wideo, który
organ klasyfikacji uznał za nieodpowiedni do wydania certyfikatu klasyfikacji, jeżeli
charakter materiału pozwala zasadnie przyjąć (i)

że został wyprodukowany wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia seksualnego,
oraz

(ii)

że jego włączenie było jednym z powodów, dla których organ klasyfikacji podjął
taką decyzję;

(i) każdy inny materiał (z wyłączeniem ekstremalnego materiału pornograficznego), jeżeli
charakteru materiału pozwala zasadnie przyjąć —
(i)

że został wyprodukowany wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia seksualnego,
oraz

(ii)

że organ klasyfikacji stwierdziłby, że utwór wideo zawierający taki materiał nie
spełnia wymagań wydania certyfikatu klasyfikacji.

(2) W niniejszym punkcie
„certyfikat 18" oznacza certyfikat klasyfikacji, który (a) zawiera, zgodnie z art. 7(2)(b) Ustawy o Nagraniach Wideo z 1984 r., oświadczenie, że
utwór wideo nadaje się do oglądania wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat i że
żadne nagranie wideo zawierające ten utwór nie może być oferowane osobie, która nie
osiągnęła tego wieku, oraz
(b) nie zawiera oświadczenia, o którym mowa w art. 7(2)(c) powyższej Ustawy, że żadne
nagranie wideo zawierające ten utwór wideo nie może być oferowane, chyba że w
licencjonowanym sklepie erotycznym;
„certyfikat klasyfikacji” ma takie samo znaczenie jak w Ustawie o nagraniach wideo z 1984 r.
(zob. art. 7 tejże Ustawy);
„materiał” oznacza—
(a) serię obrazów wizualnych przedstawionych w formie filmu z dźwiękiem lub bez;
(b) nieruchomy obraz lub serię nieruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez; lub
(c) dźwięk;

„Certyfikat R18” oznacza certyfikat klasyfikacji zawierający oświadczenie, o którym mowa w
art. 7(2)(c) Ustawy o nagraniach wideo z 1984 r., że nagranie wideo zawierające utwór wideo
może być oferowane jedynie w licencjonowanym sklepie erotycznym;
„organ klasyfikacji” oznacza podmiot lub podmioty określone w art. 4(1) Ustawy o
nagraniach wideo z 1984 r. jako organ odpowiedzialny za dokonywanie uzgodnień
dotyczących utworów wideo innych niż gry wideo;
„utwór wideo” oznacza utwór wideo w rozumieniu Ustawy o nagraniach wideo z 1984 r., inny
niż gra wideo w znaczeniu nadanym w powyższej Ustawie.
16

Organ weryfikacji wieku: powołanie i finansowanie

(1) Sekretarz Stanu może, w drodze zawiadomienia, powołać dowolną osobę lub dowolne dwie
lub więcej osób łącznie, jako organ weryfikacji wieku w celu—
(a) pełnienia wszelkich funkcji organu weryfikacji wieku, o których mowa w niniejszej
Części, lub
(b) jakiejkolwiek z funkcji określonych w zawiadomieniu o powołaniu.
(2) Do pełnienia różnych funkcji można wyznaczyć różne osoby.
(3) Sekretarz Stanu może w dowolnym czasie w drodze zawiadomienia —
(a) unieważnić powołanie, o którym mowa w niniejszym punkcie;
(b) powołać jedną lub więcej osób zamiast osoby lub osób powołanych na podstawie
niniejszego punktu.
(4) Uprawnienie Sekretarza Stanu do powołania osoby zgodnie z niniejszym punktem obejmuje
uprawnienie do wyznaczenia osoby do tymczasowego zajęcia stanowiska lub pełnienia
obowiązków określonych w zawiadomieniu o powołaniu.
(5) Sekretarz Stanu nie może dokonać powołania w ramach tego punktu, chyba że jest w
zadowalającym stopniu przekonany, że:
(a) ustalenia będą realizowane przez organ weryfikacji wieku w odniesieniu do odwołań, do
których ma zastosowanie pkt (6), oraz
(b) każda osoba rozpatrująca odwołanie w ramach niniejszych ustaleń będzie w
wystarczającym stopniu niezależna od organu weryfikacji wieku.
(6) Niniejszy punkt dotyczy środków odwoławczych wniesionych —
(a) przez osobę, na którą nałożono karę pieniężną zgodnie z art. 19(1) lub (10), od nałożenia
kary pieniężnej;
(b) przez osobę, której przekazano zawiadomienie wykonawcze zgodnie z art. 19(2), od
wydania takiego zawiadomienia;
(c) przez osobę zidentyfikowaną jako osoba naruszająca w zawiadomieniu zgodnie z art. 21,
od wydania takiego zawiadomienia;
(d) przez dostawcę usług internetowych, któremu przekazano zawiadomienie zgodnie z art.
23(1), od wydania takiego zawiadomienia;
(e) przez osobę zidentyfikowaną jako osoba naruszająca w zawiadomieniu przekazanym
dostawcy usług internetowych zgodnie z art. 23(1), od wydania takiego zawiadomienia.
(7) Zawiadomienie, o którym mowa w pkt (1) lub (3) musi zostać opublikowane w oficjalnych
dziennikach - London, Edinburgh i Belfast Gazettes.
(8) Sekretarz Stanu może przyznawać dotacje lub udzielać pożyczek organowi weryfikacji wieku
na pokrycie wydatków związanych z pełnioną przez niego funkcją.

(9) Dotacje lub pożyczki są przyznawane zgodnie z pkt (8) z zastrzeżeniem wszelkich warunków
uznanych przez Sekretarza Stanu za stosowne (w tym warunków spłaty).
17 Procedura parlamentarna powołania organu weryfikacji wieku
(1) W przypadku gdy Sekretarz Stanu wysuwa propozycję powołania zgodnie z art. 16, Sekretarz
Stanu musi przedłożyć obu Izbom Parlamentu —
(a) dane szczegółowe proponowanego kandydata, oraz
(b) uzasadnienie dlaczego Sekretarz Stanu jest w zadowalającym stopniu przekonany o
kwestiach, o których w mowa w art. 16(5).
(2) Sekretarz Stanu nie może dokonać proponowanego powołania chyba, że po upływie okresu
40 dni, licząc od dnia, w którym określono dane szczegółowe.
(1) Jeżeli którakolwiek z Izb uchwali w powyższym terminie, że Sekretarz Stanu nie powinien
dokonać proponowanego powołania, Sekretarz Stanu nie może tego zrobić.
(2) Jednak zamiast pkt (2) i (3) obowiązuje pkt (5), jeżeli proponowane powołanie byłoby —
(a) pierwszym dokonanym zgodnie z art. 16, lub
(b) pierwszym dokonanym zgodnie z powyższym artykułem w zakresie konkretnej funkcji.
(3) Sekretarz Stanu nie może dokonać powołania, o ile nie zostało zatwierdzone uchwałą każdej z
Izb Parlamentu.
(4) Niemniej pkt (3) i (5) pozostają bez uszczerbku dla uprawnienia Sekretarza Stanu do
przedłożenia Parlamentowi danych szczegółowych dotyczących dalszych proponowanych
kandydatów zgodnie z niniejszym artykułem.
(5) Na potrzeby pkt (2)—
(a) w przypadku, gdy szczegółowe dane dotyczące proponowanego kandydata zostały
przedłożone każdej Izbie Parlamentu w różnych terminach, termin późniejszy uznaje się
za termin złożenia danych obu Izbom, oraz
(b) licząc okres 40 dni, nie należy brać pod uwagę czasu, w którym Parlament został
rozwiązany lub jego obrady zostały odroczone, lub w którym obrady obu Izby zostały
odroczone o ponad 4 dni.
18 Uprawnienie organu regulacyjnego do żądania informacji
(1) Organ weryfikacji wieku może w drodze zawiadomienia zażądać od odpowiedniej osoby
przekazania informacji, których potrzebuje w celu pełnienia lub podjęcia decyzji o pełnieniu
jakiejkolwiek funkcji zgodnie z niniejszą Częścią.
(2) Uprawnienie, o którym mowa w pkt (1) może zostać wykonane tylko w celu zobowiązania
odpowiedniej osoby do przekazania informacji, które zdaniem organu weryfikacji wieku taka
osoba posiada.
(3) „Odpowiednia osoba” oznacza—
(a) dostawcę usług internetowych, lub
(b) każdą inną osobę, która zdaniem organu weryfikacji wieku, jest lub była zaangażowana w
udostępnianie materiałów pornograficznych w internecie na zasadach komercyjnych
osobom w Wlk. Brytanii.
(4) Zawiadomienie, o którym mowa w pkt (1) musi określać —
(a) formę i sposób przekazania informacji; oraz
(b) datę lub termin przekazania informacji.

(5) Uprawnienie, o którym mowa w pkt (1) nie podlega wykonaniu w odniesieniu do informacji,
których objęcia tajemnicą adwokacką (lub w Szkocji klauzulą poufności informacji) można
dochodzić w postępowaniu sądowym.
19 Wykonanie art. 14 i 18 przez organ regulacyjny
(1) Organ weryfikacji wieku może nałożyć karę pieniężna na osobę, w przypadku stwierdzenia,
że dana osoba —
(a) narusza lub naruszyła art. 14(1); lub
(b) nie spełniła wymogu przekazania informacji zgodnie z art. 18.
(2) Organ weryfikacji wieku może przekazać osobie zawiadomienie wykonawcze w przypadku
stwierdzenia, że narusza art. 14(1).
(3) Organ weryfikacji wieku nie może dokonać ustalenia zgodnie z pkt (1) lub (2) wobec osoby,
chyba, że umożliwi jej złożenie oświadczeń uzasadniających brak konieczności dokonania
takiego ustalenia.
(4) Organ weryfikacji wieku może —
(a) nałożyć karę pieniężną zgodnie z pkt (1) bez zawiadomienia wykonawczego, o którym
mowa w pkt (2);
(b) przekazać zawiadomienie wykonawcze zgodnie z pkt (2) bez nałożenia kary pieniężnej, o
której mowa w pkt (1).
(5) Kary pieniężnej nie można nałożyć w sposób przewidziany w pkt (1) z tytułu naruszenia art.
14(1) jeżeli—
(a) naruszenie ustało, oraz
(b) upłynął okres przedawnienia naruszenia.
(6) Na potrzeby pkt (5) okres przedawnienia naruszenia upływa
(a) z końcem okresu trzech lat począwszy od dnia, w którym naruszenie zaistniało; lub
(b) wcześniej, z końcem okresu jednego roku, począwszy od dnia, w którym organ
weryfikacji wieku powziął wiadomość o naruszeniu.
(7) „zawiadomienie wykonawcze” to zawiadomienie, które —
(a) zawiera ustalenie dokonane przez organ weryfikacji wieku zgodnie z pkt (2); oraz (b)
zawiera żądanie, aby osoba, do której zostało skierowane zaprzestała naruszania art.
14(1).
(8) Zawiadomienie wykonawcze musi—
(a) zawierać uzasadnienie wydania zawiadomienia sporządzone przez organ weryfikacji
wieku; oraz
(b) wyznaczyć rozsądny termin zaprzestania naruszeń art. 14(1).
(9) Osoba, której przekazano zawiadomienie wykonawcze musi się do niego zastosować.
(10)
W przypadku naruszenia pkt (9), organ weryfikacji wieku może nałożyć na osobę
naruszającą karę pieniężną.
(11)
Obowiązek, o którym mowa w pkt (9) podlega również egzekucji przez organ
weryfikacji wieku w postępowaniu cywilnym —
(a) o wydanie nakazu lub zakazu sądowego;
(b) o spełnienie szczególnego obowiązku ustawowego zgodnie z art. 45 Ustawy o Trybunale
z 1988 r.; lub

(c) o zasądzenie innego odpowiedniego środka naprawczego lub zwolnienia.
(12)
Nałożenie kary pieniężnej („pierwsza kara”) na osobę z tytułu naruszenia art. 14(1)
lub pkt (9) nie uniemożliwia nałożenia kolejnej kary pieniężnej na daną osobę zgodnie z pkt
(1) lub (10) (zależnie od okoliczności) z tytułu popełniania dalszych naruszeń po nałożeniu
pierwszej kary.
(13)
Dalsze postanowienia dotyczące kar pieniężnych w związku z niniejszym artykułem,
zawiera art. 20.
20 Kary pieniężne nakładane przez organ regulacyjny
(1) Organ weryfikacji wieku może nałożyć na osobę karę pieniężną zgodnie z art. 19(1) lub (10)
w wysokości, jaką organ weryfikacji wieku uzna za stosowną mając na uwadze naruszenie,
lub niedopełnienie obowiązku, będące podstawą jej nałożenia.
(2) Jednakże wysokość kary nie może przekroczyć wyższej z poniższych kwot—
(a) 250.000 £;
(b) 5% kwalifikowanego obrotu danego podmiotu (jeżeli dotyczy).
(3) Na potrzeby pkt (2) „kwalifikowalnym obrotem" danego podmiotu jest:
(a) wysokość obrotu podmiotu za ostatni pełny okres sprawozdawczy takiego podmiotu; lub
(b) w przypadku, gdy organ weryfikacji wieku podejmuje decyzję o wysokości kary w
momencie, gdy pierwszy okres sprawozdawczy takiego podmiotu jeszcze się nie
zakończył, kwota, jaką organ weryfikacji wieku oszacuje jako prawdopodobny obrót
podmiotu w danym okresie.
(4) Na potrzeby pkt (3), kwota obrotu danego podmiotu w danym okresie sprawozdawczym jest,
w przypadku sporu między podmiotem a organem weryfikacji wieku, kwotą określoną przez
organ weryfikacji wieku.
(5) Podejmując decyzję o wysokości kary pieniężnej, zgodnie z niniejszym artykułem organ
weryfikacji wieku musi uwzględnić obowiązujące wytyczne lub zaktualizowane wytyczne.
(6) Kara pieniężna zgodnie z art. 19(1) lub (10) musi zostać nałożona w drodze zawiadomienia
przekazanego osobie obciążanej karą.
(7) Zawiadomienie musi—
(a) określać termin zapłaty kary przez podmiot na rzecz organu weryfikacji wieku; oraz
(b) w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w art. 19.1, zawierać ustalenie dokonane
przez organ weryfikacji wieku zgodnie z tym punktem.
(8) Organ weryfikacji wieku wpłaca otrzymane kary pieniężne do Skonsolidowanego Funduszu.
(9) Organ weryfikacji wieku musi opublikować wytyczne, jakimi będzie się kierować przy
podejmowaniu decyzji o wysokości kary pieniężnej zgodnie z art. 19(1) lub (10).
(10)
Organ weryfikacji wieku może okresowo aktualizować wytyczne i ma obowiązek
publikacji zaktualizowanych wytycznych.
(11)
Wytyczne i zaktualizowane wytyczne należy opublikować według uznania organu
weryfikacji wieku w sposób, który zwróci na nie uwagę podmiotów, które jego zdaniem
prawdopodobnie im podlegają.
(12)
Sekretarz Stanu musi wnieść wytyczne, i zaktualizowane wytyczne, opublikowane
zgodnie z niniejszym artykułem, do obu Izb Parlamentu.
(13)
Przed opublikowaniem wytycznych lub zaktualizowanych wytycznych,
weryfikacji wieku musi skonsultować się z —

organ

(a) Sekretarzem Stanu; oraz
(b) innymi osobami, jakie uzna za stosowne.
(14)
Przed podjęciem decyzji o sposobie publikacji wytycznych lub zaktualizowanych
wytycznych, organ weryfikacji wieku musi skonsultować się z Sekretarzem Stanu.
(15)

W pkt (3)—

„okres sprawozdawczy”, w odniesieniu do podmiotu, oznacza okres, za który sporządza się
sprawozdanie finansowe dotyczące podmiotu lub, w przypadku osoby fizycznej, dotyczące jej
głównej działalności;
„obrót" w odniesieniu do podmiotu oznacza kwoty pochodzące z dostawy towarów i
świadczenia usług przez podmiot, po odliczeniu rabatów handlowych, podatku VAT i
wszelkich innych podatków od tak uzyskanych kwot.
21 Zgłoszenie organu kontroli skierowane do dostawców usług płatniczych i dostawców usług
dodatkowych
(1) W przypadku stwierdzenia przez organ weryfikacji wieku, że osoba („osoba naruszająca”) —
(a) narusza art. 14(1); lub
(b) udostępnia ekstremalny materiał pornograficzny w internecie osobom w Wielkiej Brytanii,
(2) może zgłosić ten fakt dostawcy usług płatniczych lub dostawcy usług dodatkowych.
(3) Zgłoszenie, o którym mowa w pkt (1) musi—
(a) określać osobę naruszającą w sposób uznany przez organ weryfikacji wieku za stosowny;
(b) stwierdzać czy zgłoszenie dotyczy pkt (1)(a), pkt (1)(b) czy obu;
(c) zawierać dalsze dane szczegółowe, jakie organ weryfikacji wieku uzna za stosowne.
(4) Kiedy organ weryfikacji wieku dokonuje zgłoszenia na podstawie niniejszego artykułu, musi
poinformować o tym osobę naruszającą.
(5) W niniejszym artykule „dostawca usług płatniczych" oznacza podmiot, który według organu
weryfikacji wieku zdaje się świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi, które
umożliwiają przekazywanie środków w związku z płatnością przez dowolną osobę w celu
uzyskania dostępu do materiałów pornograficznych lub ekstremalnych materiałów
pornograficznych udostępnianych w internecie przez osobę naruszającą.
(6) W niniejszym artykule „dostawca usług dodatkowych” oznacza podmiot, inny niż dostawca
usług płatniczych, który według organu weryfikacji wieku zdaje się —
(a) świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi, które umożliwiają lub
ułatwiają udostępnianie materiałów pornograficznych lub ekstremalnych materiałów
pornograficznych w internecie przez osobę naruszającą; lub
(b) reklamować, na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej prowadzonej
przez osobę naruszającą lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków dostępu do
internetu obsługiwanych lub dostarczanych przez ten podmiot, jakiekolwiek towary lub
usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej.
(7) Na potrzeby pkt (5)(b), środki dostępu do internetu nie obejmują urządzeń ani sprzętu do tego
przeznaczonych.
22 Definicja „ekstremalnego materiału pornograficznego”
(1) W niniejszej Części „ekstremalny materiał pornograficzny” oznacza (z zastrzeżeniem pkt (3))
materiał —
(a) którego charakter pozwala przyjąć zasadne założenie, że został wyprodukowany
wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia seksualnego, oraz

(b) który jest ekstremalny.
(2) Na potrzeby pkt (1)(b), materiał jest ekstremalny jeżeli —
(a) jego treść jest zgodna z opisem zawartym w art. 63 (7) lub (7A) Ustawy o wymiarze
sprawiedliwości w sprawach karnych i imigracji z 2008 r. oraz
(b) jest rażąco obraźliwy, obrzydliwy lub w inny sposób nieprzyzwoity.
(3) Materiał, o którym mowa w punkcie (1)(a) i (b) nie jest „ekstremalnym materiałem
pornograficznym” jeżeli jest lub został umieszczony w sklasyfikowanym utworze wideo,
chyba że ma do niego zastosowanie pkt (4).
(4) Niniejszy punkty dotyczy materiału —
(a) który stanowi fragment sklasyfikowanego utworu wideo, oraz
(b) którego charakter pozwala przyjąć zasadne założenie, że został pozyskany jako fragment
(wraz z innym materiałem lub bez) wyłącznie lub głównie w celu pobudzenia
seksualnego.
(5) W niniejszym artykule —
(a) „sklasyfikowany utwór wideo” oznacza utwór wideo, dla którego organ klasyfikacji
wystawił certyfikat klasyfikacji;
(b) „utwór wideo” oznacza utwór wideo w rozumieniu Ustawy o Nagraniach Wideo z 1984 r.;
(c) „organ klasyfikacji” oznacza podmiot powołany zgodnie z art. 4(1) Ustawy o Nagraniach
Wideo z 1984 r.;
(d) „certyfikat klasyfikacji” posiada takie samo znaczenie jak w Ustawie o Nagraniach Wideo
z 1984 r. (zob. art. 7 tejże Ustawy);
(e) „materiał” oznacza —
(i)

nieruchomy obraz lub serię nieruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez; lub

(ii)

serię obrazów wizualnych przedstawionych w formie filmu z dźwiękiem lub bez.

23 Uprawnienie organu kontroli do żądania od dostawców usług internetowych blokowania
dostępu do materiałów
(1) W przypadku stwierdzenia przez organ weryfikacji wieku, że osoba („osoba naruszająca”) —
(a) narusza art. 14(1), lub
(b) udostępnia ekstremalny materiał pornograficzny w internecie osobom w Wielkiej Brytanii,
może zawiadomić o tym dostawcę usług internetowych na podstawie niniejszego punktu.
(2) Zawiadomienie musi—
(a) określać osobę naruszającą w sposób uznany przez organ weryfikacji wieku za stosowny;
(b) stwierdzać czy dotyczy pkt (1)(a), pkt (1)(b) czy obu;
(c) zobowiązać dostawcę usług internetowych do—
(i)

podjęcia działań określonych w zawiadomieniu, lub

(ii)

(jeżeli nie określono takich działań) wprowadzenia rozwiązań, które w ocenie
dostawcy są odpowiednie,

(3) w celu uniemożliwienia osobom w Wlk. Brytanii dostępu do obraźliwego materiału dzięki
wykorzystaniu usługi przed niego świadczonej;
(a) przekazania takich informacji, jakie organ regulacyjny uzna za pomocne dla dostawcy
usług internetowych dla spełnienia wymogów określonych w zawiadomieniu;

(b) zawierać informacje o ustaleniach dotyczących środków odwoławczych, do których
stosuje się art. 16(6)(d);
(c) zawierać dalsze dane szczegółowe, jakie organ weryfikacji wieku uzna za stosowne.
(4) Działania, które mogą zostać określone lub rozwiązania, które mogą zostać wprowadzone w
ramach pkt (2) (c), obejmują działania lub rozwiązania, które spowodują lub mogą mieć
również skutek uniemożliwienia osobom w Wlk. Brytanii dostępu do materiałów innych niż
obraźliwe materiały dzięki wykorzystaniu usługi świadczonej przez dostawcę usług
internetowych.
(5) Zawiadomienie może zobowiązywać dostawcę usług internetowych do przekazania informacji
określonych w zawiadomieniu, w sposób określony w zawiadomieniu, osobom w Wlk.
Brytanii, które —
(a) próbują uzyskać dostęp do obraźliwych materiałów z wykorzystaniem usługi świadczonej
przez dostawcę, oraz
(b) nie mogą tego zrobić ze względu na podjęte przez dostawcę usług działania lub
wprowadzone rozwiązania zgodnie z zawiadomieniem.
(6) Zawiadomienie może określać termin, w którym dostawca usług internetowych musi spełnić
wszelkie wymogi określone w zawiadomieniu.
(7) Zawiadomienie może zostać zmienione lub unieważnione przez dalsze zawiadomienie
zgodnie z pkt (1).
(8) Organ weryfikacji wieku może opublikować, w sposób uznany za stosowny, zawiadomienie, o
którym mowa w pkt (1).
(9) Dostawca usług internetowych jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymogów
nałożonych na niego w zawiadomieniu zgodnie z pkt (1).
(10)
Obowiązek ten podlega egzekucji przez organ weryfikacji wieku w postępowaniu
cywilnym —
(a) o wydanie nakazu lub zakazu sądowego;
(b) o spełnienie szczególnego obowiązku ustawowego zgodnie z art. 45 Ustawy o Trybunale
z 1988 r.; lub
(c) innego stosownego środka naprawczego lub zwolnienia.
(11)
Przed przekazaniem zawiadomienia dostawcy usług internetowych zgodnie z pkt (1),
organ weryfikacji wieku musi —
(a) powiadomić Sekretarza Stanu o swojej decyzji w tym względzie, oraz
(b) zawiadomić osobę naruszającą o podjętej decyzji zgodnie z niniejszym punktem.
(12)
Zawiadomienie, o którym mowa w pkt (10) (inne niż zawiadomienie o decyzji o
unieważnieniu zawiadomienia zgodnie z pkt (1)) musi —
(a) jeżeli pkt (1)(a) ma zastosowanie —
(i)

uzasadniać dlaczego zdaniem organu regulacyjnego osoba naruszająca narusza
art. 14 (1) oraz

(ii)

wskazać, jakie działania organ regulacyjny uznaje za możliwe do podjęcia przez
osobę naruszającą w celu zachowania zgodności z powyższym artykułem;

(a) jeżeli pkt (1)(b) ma zastosowanie, uzasadniać dlaczego zdaniem organu regulacyjnego
obraźliwy materiał jest ekstremalnym materiałem pornograficznym;
(b) wskazać okoliczności, w których organ regulacyjny może rozważyć unieważnienie
zawiadomienia, które zdecydował się przekazać zgodnie z pkt (1), oraz sposób, w jaki
osoba naruszająca może powiadomić organ regulacyjny o działaniach podjętych w celu
udowodnienia organowi regulacyjnemu, że zawiadomienie powinno zostać unieważnione;
(c) zawierać informacje o ustaleniach dotyczących środków odwoławczych, do których
stosuje się art. 16(6)(e).

(13)
W niniejszym artykule „obraźliwy materiał”, w odniesieniu do osoby naruszającej,
oznacza materiał według uznania organu weryfikacji wieku —
(a) udostępniany z naruszeniem art. 14(1) przez osobę naruszającą; lub
(b) ekstremalny materiał pornograficzny, udostępniany przez osobę naruszającą w internecie
odbiorcom w Wlk. Brytanii.
24 Brak uprawnienia do przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 23(1), jeżeli może to
mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo narodowe itp.
(1) Przed przekazaniem zawiadomienia dostawcy usług internetowych zgodnie z art. 23(1) z
żądaniem —
(a) podjęcia działań, o których mowa w art. 23(2)(c)(i), lub
(b) wprowadzenia rozwiązań, o których mowa w art. 23(2)(c)(ii),
(2) organ regulacyjny musi rozważyć czy istnieje prawdopodobieństwo, że działania lub
rozwiązania mogą mieć szkodliwy wpływ na sprawy, o których mowa w pkt (3).
(3) Organ regulacyjny może nie przekazać zawiadomienia, o którym mowa w art. 23(1), w
przypadku gdy organowi regulacyjnemu wydaje się, że działania lub rozwiązania mogą mieć
szkodliwy wpływ na którąkolwiek z poniższych spraw.
(4) Sprawy te dotyczą —
(a) bezpieczeństwa narodowego;
(b) zapobiegania lub wykrywania poważnych przestępstw w rozumieniu art. 263(1) Ustawy o
uprawnieniach śledczych z 2016 r.;
(c) zapobiegania lub wykrywania przestępstw wymienionych w Załączniku Nr 3 do Ustawy o
przestępstwach seksualnych z 2003 r.
25 Wytyczne publikowane przez organ regulacyjny
(1) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu, organ weryfikacji wieku musi
publikować i okresowo aktualizować —
(a) wytyczne na temat rodzajów rozwiązań dotyczących udostępniania materiałów
pornograficznych, które organ regulacyjny będzie traktować jako zgodne z art. 14(1);
oraz
(b) wytyczne na potrzeby art. 21(1) i (5) dotyczące okoliczności, w których będzie traktował
usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej jako umożliwiające lub
ułatwiające udostępnianie materiałów pornograficznych lub ekstremalnych materiałów
pornograficznych.
(2) Opracowany przez organ regulacyjny projekt wytycznych, które zamierza opublikować
zgodnie z pkt (1) (a), należy przekazać Sekretarzowi Stanu.
(3) Po złożeniu projektu wytycznych Sekretarzowi Stanu zgodnie z pkt (2), Sekretarz Stanu musi
wnieść projekt wytycznych do obu Izb Parlamentu.
(4) Opracowany przez organ regulacyjny projekt wytycznych, które zamierza opublikować
zgodnie z pkt (1)(b), należy przekazać Sekretarzowi Stanu do akceptacji.
(5) Po przekazaniu projektu wytycznych Sekretarzowi Stanu zgodnie z pkt (4), Sekretarz Stanu
może go zatwierdzić bez wprowadzania zmian lub ze zmianami, jakie Sekretarz Stanu uzna za
stosowne.
(6) Po zatwierdzeniu przez Sekretarza Stanu projektu wytycznych zgodnie z pkt (5), Sekretarz
Stanu musi wnieść do obu Izb Parlamentu —

(a) projekt wytycznych uwzględniający zmiany, których wprowadzenie Sekretarz Stanu uznał
za stosowne zgodnie z powyższym punktem, oraz
(b) jeżeli projekt uwzględnia zmiany, uzasadnienie Sekretarza Stanu dlaczego takie zmiany
powinny zostać wprowadzone.
(7) Jeżeli w okresie czterdziestu dni od dnia, w którym wniesiono projekt wytycznych do
Parlamentu zgodnie z pkt (3) lub (6), którakolwiek z Izb postanowi nie zatwierdzić projektu
wytycznych, organ weryfikacji wieku nie może opublikować wytycznych w formie
przedstawionej w projekcie.
(8) Jeżeli w takim okresie nie zostanie wydane powyższe postanowienie, organ weryfikacji wieku
musi opublikować wytyczne w formie przedstawionej w projekcie wniesionym do
Parlamentu.
(9) Jednak jeżeli sprawa mieści się w zakresie przewidzianym w pkt (10) wówczas, zamiast pkt
(7) i (8), obowiązuje pkt (11).
(10)

Przypadki objęte niniejszym punktem to —

(a) projekt wytycznych został wniesiony do Parlamentu zgodnie z pkt (3) i organ weryfikacji
wieku nie opublikował uprzednio żadnych wytycznych zgodnie z pkt (1)(a); oraz
(b) projekt wytycznych został wniesiony do Parlamentu zgodnie z pkt (6) i organ weryfikacji
wieku nie opublikował uprzednio żadnych wytycznych zgodnie z pkt (1)(b).
(11)
Organowi regulacyjnemu nie wolno opublikować wytycznych w formie zawartej w
projekcie wniesionym do Parlamentu, chyba że obie Izby Parlamentu zatwierdziły projekt w
drodze uchwały.
(12)
Przepisy pkt (7) i (11) nie wykluczają wniesienia nowego projektu wytycznych do
Parlamentu.
(13)

Na potrzeby pkt (7)—

(a) w przypadku gdy projekt zostanie wniesiony do każdej Izby Parlamentu w różnych
terminach, termin późniejszy uznaje się za termin, w którym został wniesiony do obu izb,
oraz
(b) przy obliczaniu okresu 40 dni, nie należy brać pod uwagę czasu, w którym Parlament
został rozwiązany lub jego obrady zostały odroczone, lub w którym obrady obu Izby
zostały odroczone o ponad 4 dni.
(14)
Odniesienia w niniejszym artykule do wytycznych i projektu wytycznych obejmują
odniesienia to zaktualizowanych wytycznych i projektu zaktualizowanych wytycznych.
26 Pełnienie funkcji przez organ regulacyjny
(1) Organ weryfikacji wieku może, jeżeli uzna to za stosowne, zdecydować się na wykonywanie
swoich uprawnień, o których mowa w art. 19, 21 i 23, głównie w odniesieniu do podmiotów,
które w opinii organu weryfikacji wieku (a) udostępniają materiał pornograficzny lub ekstremalny materiał pornograficzny w
internecie na zasadach komercyjnych dużej grupie osób, lub dużej grupie osób w wieku
poniżej 18 l., w Wlk. Brytanii; lub
(b) osiągają wysokie obroty w wyniku działalności tego typu.
(2) Organ weryfikacji wieku może —
(a) przeprowadzić konsultacje z każdą osobą, którą uzna za odpowiednią do pełnienia lub
rozważenia pełnienia którejkolwiek z funkcji zgodnie z niniejszą Częścią;

(b) prowadzić, zlecać lub wspierać (finansowo lub w inny sposób) wszelkie badania, jakie
uzna za stosowne, w celu pełnienia lub rozważenia pełnienia którejkolwiek z funkcji
zgodnie z niniejszą Częścią;
(c) opublikować wyniki takiego badania.
27 Wytyczne Sekretarza Stanu dla organu regulacyjnego
(1) Sekretarz Stanu może wydawać organowi regulacyjnemu wytyczne w związku z pełnieniem
funkcji organu regulacyjnego i może je okresowo aktualizować.
(2) Wytyczne mogą dotyczyć (między innymi) poniższych spraw —
(a) względy, którymi należy się kierować przy ustalaniu
(i) czy rozwiązania dotyczące udostępniania materiałów pornograficznych są zgodne z
art. 14(1);
(ii) czy dany podmiot jest dostawcą usług dodatkowych, na potrzeby art. 21;
(a) podejście organu regulacyjnego wobec wykonywania uprawnień związanych z
przekazywaniem zawiadomień zgodnie z art. 19, 21 i 23;
(b) opracowanie i opublikowanie wytycznych i sprawozdań przez organ regulacyjny oraz
treści takich wytycznych i sprawozdań;
(c) utrzymanie w przez organ regulacyjny rozwiązań spełniających wymogi art. 16(5)(a) i (b).
(3) Organ regulacyjny musi stosować się do wytycznych.
(4) Sekretarz Stanu musi wnieść do obu Izb Parlamentu wytyczne, lub zaktualizowane wytyczne,
wydane zgodnie z niniejszym artykułem.
28 Wymogi dotyczące zawiadomień przekazywanych przez organ regulacyjny na podstawie
przepisów niniejszej Części
(1) Organ weryfikacji wieku może zawiadomić osobę zgodnie z art. 18, 19, 20, 21 lub 23 w
drodze przesłania jej zawiadomienia — (a) pocztą na właściwy adres; lub (b) e-mailem na jej
adres e-mailowy.
(2) W przypadku zawiadomienia przekazanego zgodnie z art. 18, 21(1) lub 23(1), właściwy adres
danej osoby na potrzeby pkt (1)(a), oraz art. 7 Ustawy Interpretacyjnej z 1978 r. mającego
zastosowanie do tego punktu, to —
(a) w przypadku osoby prawnej, adres jej siedziby statutowej lub głównego biura;
(b) w przypadku spółki osobowej lub stowarzyszenia lub podmiotu bez osobowości prawnej,
adres jej głównej siedziby;
(c) w każdym innym przypadku, ostatni znany adres takiej osoby.
(3) W przypadku zawiadomienia przekazanego zgodnie z art. 19, 20, 21(3) lub 23(10), właściwy
adres danej osoby na potrzeby pkt (1)(a), oraz art. 7 Ustawy Interpretacyjnej z 1978 r. mający
zastosowanie do tego punktu, to adres, na który przekazane zawiadomienie, według zasadnego
przekonania organu weryfikacji wieku, dotrze do wiadomości tej osoby lub (w przypadku
osoby prawnej) dowolnego dyrektora lub innego członka władz takiej osoby prawnej.
(4) Na potrzeby pkt (1)(b), adres e-mail osoby to(a) dowolny adres e-mail opublikowany w danym czasie przez tę osobę jako adres do
kontaktu z nią; lub
(b) jeżeli taki adres nie został opublikowany, jakikolwiek adres e-mail, za pomocą którego,
według zasadnego przekonania organu weryfikacji wieku, zawiadomienie dotrze do

wiadomości tej osoby lub (w przypadku osoby prawnej) dowolnego dyrektora lub innego
członka władz takiej osoby prawnej.
(5) Uznaje się, że zawiadomienie, o którym mowa w art. 18, 19, 20, 21 lub 23 przesłane emailem zostało przekazane danej osobie po upływie 48 godzin od jego przesłania.
(6) W przypadku —
(a) osoby prawnej zarejestrowanej poza Wlk. Brytanią;
(b) spółki osobowej prowadzącej działalność poza Wlk. Brytanią; lub
(c) stowarzyszenia lub podmiotu bez osobowości prawnej, którego siedziba znajduje się poza
Wlk. Brytanią,
odniesienia w pkt (2) do siedziby głównej obejmują odniesienia do siedziby głównej w Wlk.
Brytanii (jeżeli dotyczy).
(7) W niniejszym artykule —
„dyrektor" oznacza każdą osobę zajmującą stanowisko dyrektora, niezależnie od nazwy
stanowiska;
„członek władz spółki", w przypadku osoby prawnej, oznacza dyrektora, menadżera,
sekretarza lub, w przypadku gdy sprawami spółki zarządzają jej wspólnicy - wspólnika.
29 Sprawozdanie dotyczące niniejszej Części
(1) W terminie 18 miesięcy, ale nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od daty wejścia w
życie niniejszej Części, Sekretarz Stanu musi przedstawić sprawozdanie na temat wpływu i
skuteczności ram prawnych przewidzianych w niniejszej Części.
(2) Przed opublikowaniem sprawozdania Sekretarz Stanu musi zapoznać się z definicjami
stosowanymi w niniejszej Części.
(3) Sprawozdanie należy przedłożyć każdej Izbie Parlamentu.
30 Interpretacja i przepisy ogólne dotyczące niniejszej Części
(1) W niniejszej Części—
„organ weryfikacji wieku” oznacza osobę lub osoby powołane do pełnienia funkcji organu
weryfikacji wieku zgodnie z art. 16;
„ekstremalny materiał pornograficzny” ma znaczenie nadane mu w art. 22;
„dostawca usług internetowych” oznacza dostawcę usługi dostępu do internetu w znaczeniu
art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada
2015 r .;
„materiał pornograficzny” ma znaczenie nadane mu w art. 15;
„obrót” ma znaczenie nadane mu w art. 20(15).
(2) Art. 22(3) Ustawy o Nagraniach Wideo z 1984 r. (skutek zmian) stosuje się na potrzeby
niniejszej Części tak jak stosuje się go na potrzeby wyżej wymienionej Ustawy.
(3) Żaden z przepisów niniejszej Części nie wpływa na jakikolwiek zakaz lub ograniczenie w
stosunku do materiałów pornograficznych lub ekstremalnych materiałów pornograficznych
lub uprawnień w odniesieniu do takich materiałów, w ramach innego aktu ustawodawcego lub
zasady praworządności.

