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Poprawka  69 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0172/2017 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność 

państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności 

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD) 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości załączone do 

niniejszej rezolucji oświadczenie Komisji, 

które zostanie opublikowane w serii L 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

wraz z ostatecznym aktem 

ustawodawczym; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi: 

„Oświadczenie Komisji 

Komisja przyjmuje do wiadomości brzmienie art. 9 uzgodnione przez Parlament Europejski i 

Radę. 

Nie naruszając swojego prawa do inicjatywy na mocy Traktatu, Komisja pragnie w związku z 

tym potwierdzić, że zgodnie z art. 9 w swojej pierwszej ocenie niniejszego rozporządzenia, 

której należy dokonać w ciągu dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadzi 

dogłębną ocenę sposobu, w jaki rozporządzenie zostało wdrożone i przyczyniło się do 

skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dokonując oceny, Komisja weźmie pod 

uwagę rosnące oczekiwania konsumentów, zwłaszcza tych, którzy nie mają dostępu do usług 

chronionych prawem autorskim. 

W ramach oceny Komisja przeprowadzi również merytoryczną analizę wykonalności i 

potencjalnych kosztów i korzyści wynikających z wszelkich zmian zakresu stosowania 

rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do ewentualnego usunięcia z art. 4 ust. 1 

lit. b) wyłączenia usług świadczonych drogą elektroniczną, których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną lub zapewnienie korzystania z takich utworów i przedmiotów, gdy 

handlowiec ma wymagane prawa w odniesieniu do stosownych terytoriów, z należytym 

uwzględnieniem prawdopodobnych skutków, jakie rozszerzenie zakresu rozporządzenia 

miałoby dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz zainteresowanych sektorów w całej Unii 
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Europejskiej. Komisja uważnie przeanalizuje także, czy w innych sektorach, w tym w 

sektorach nieobjętych dyrektywą 2006/123/WE, które są również wyłączone z zakresu 

stosowania rozporządzenia zgodnie z jego art. 1 ust. 3, takich jak usługi w dziedzinie 

transportu oraz usługi audiowizualne, należy wyeliminować wszelkie pozostałe 

nieuzasadnione ograniczenia ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia działalności. 

Jeżeli w toku oceny Komisja dojdzie do wniosku, że zakres rozporządzenia powinien zostać 

zmieniony, dołączy do niej stosowny wniosek ustawodawczy”. 

 

 


