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Poprawka 309
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz 
dane, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową.

skreśla się

Or. en

Poprawka 310
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 

skreśla się
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zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz 
dane, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową.

Or. en

Poprawka 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 
które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych osobowych przesłanych przez 
konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych, o ile takie dane nie zostały 
usunięte ani zanonimizowane. Ten 
obowiązek powinien obejmować jedynie 
dane osobowe, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane
osobowe, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową. Dostawca 
powinien także umożliwić konsumentowi 
odzyskanie – jeżeli jest to technicznie 
wykonalne – treści przesłanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych, a w przypadkach gdy istnieje 
możliwość przeniesienia treści do innej 
usługi – w zakresie, w jakim dostawca 
zachował te dane.

Or. en

Poprawka 312
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Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz 
dane, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową.

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich
istotnych danych osobowych tego 
ostatniego, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2016/679.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zamieszczenie w tekście dyrektywy uściślenia, że jej przepisy nie mają na celu 
wymuszenia swojego zastosowania ani kolizji względem przepisów ogólnego rozporządzenia 
(UE) 2016/679 o ochronie danych oraz definicji danych osobowych zawartej w tym 
rozporządzeniu.

Poprawka 313
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy konsument powinien mieć 
możliwość odzyskania wszystkich danych
możliwych do zmonetyzowania
przesłanych przez dostawcę, 
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wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 
które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

wytworzonych przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych podczas 
korzystania z treści cyfrowych. Ten 
obowiązek obejmuje dane, które dostawca 
jest rzeczywiście zobowiązany zachować w 
związku z umową o dostarczanie treści 
cyfrowych. Należy jednak czuwać nad 
tym, by proces ten nie naruszał praw 
własności intelektualnej dostawcy ani nie 
stanowił dla niego nadmiernego 
obciążenia technicznego.

Or. fr

Poprawka 314
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 
które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści lub usług
cyfrowych. Ten obowiązek powinien 
obejmować jedynie dane, które dostawca 
jest zobowiązany zachować zgodnie z 
umową o dostarczanie treści lub usług
cyfrowych, oraz dane, które dostawca 
rzeczywiście zachował w związku z 
umową.

Or. ro

Poprawka 315
Angel Dzhambazki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 
które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie danych
osobowych konsumenta racjonalnie 
możliwych do odzyskania i do 
zidentyfikowania, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Ten obowiązek powinien 
obejmować jedynie dane, które dostawca 
jest zobowiązany zachować zgodnie z 
umową o dostarczanie treści cyfrowych, 
oraz dane, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową.

Or. en

Poprawka 316
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić 
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych czynnie przez konsumenta 
przy wykorzystaniu treści cyfrowych lub
usługi cyfrowej lub wygenerowanych 
przez konsumenta podczas korzystania z 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Ten 
obowiązek powinien obejmować jedynie 
dane, które dostawca jest zobowiązany 
zachować zgodnie z umową o dostarczanie 
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które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, oraz 
dane, które dostawca rzeczywiście 
zachował w związku z umową.

Or. it

Poprawka 317
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca powinien umożliwić
konsumentowi odzyskanie wszystkich 
danych przesłanych przez konsumenta,
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Ten obowiązek powinien obejmować 
jedynie dane, które dostawca jest 
zobowiązany zachować zgodnie z umową 
o dostarczanie treści cyfrowych, oraz dane, 
które dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

(39) W celu zapewnienia konsumentom 
korzyści płynących ze skutecznej ochrony 
w związku z prawem do rozwiązania 
umowy dostawca, na wniosek 
konsumenta, powinien umożliwić temu 
ostatniemu odzyskanie wszystkich danych 
przesłanych lub wytworzonych przez
niego za pomocą treści cyfrowych. Ten 
obowiązek powinien obejmować jedynie 
dane, które dostawca jest zobowiązany 
zachować zgodnie z umową o dostarczanie 
treści cyfrowych, oraz dane, które 
dostawca rzeczywiście zachował w 
związku z umową.

Or. fr

Poprawka 318
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W przypadku gdy po rozwiązaniu 
umowy z powodu braku zgodności z 
umową dostawca zapewnia konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania danych, 

skreśla się
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konsument powinien mieć prawo do 
odzyskania tych danych bez ponoszenia 
żadnych kosztów, na przykład związanych 
z użyciem powszechnie dostępnych 
formatów danych, z wyjątkiem kosztów 
związanych z jego własnym środowiskiem 
cyfrowym, w tym kosztów połączenia 
sieciowego, ponieważ te koszty nie są 
bezpośrednio związane z odzyskiwaniem 
danych.

Or. en

Poprawka 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W przypadku gdy po rozwiązaniu 
umowy z powodu braku zgodności z 
umową dostawca zapewnia konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania danych, 
konsument powinien mieć prawo do 
odzyskania tych danych bez ponoszenia 
żadnych kosztów, na przykład związanych 
z użyciem powszechnie dostępnych 
formatów danych, z wyjątkiem kosztów 
związanych z jego własnym środowiskiem 
cyfrowym, w tym kosztów połączenia 
sieciowego, ponieważ te koszty nie są 
bezpośrednio związane z odzyskiwaniem 
danych.

(40) W przypadku gdy po rozwiązaniu 
umowy z powodu braku zgodności z 
umową dostawca zapewnia konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania danych
osobowych oraz treści – jeżeli jest to 
technicznie wykonalne oraz istnieje 
możliwość przeniesienia treści do innej 
usługi – bez ponoszenia żadnych kosztów, 
na przykład związanych z użyciem 
powszechnie dostępnych formatów 
danych, z wyjątkiem kosztów związanych 
z jego własnym środowiskiem cyfrowym, 
w tym kosztów połączenia sieciowego, 
ponieważ te koszty nie są bezpośrednio 
związane z odzyskiwaniem danych
osobowych albo treści.

Or. en

Poprawka 320
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W przypadku gdy po rozwiązaniu 
umowy z powodu braku zgodności z 
umową dostawca zapewnia konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania danych, 
konsument powinien mieć prawo do 
odzyskania tych danych bez ponoszenia 
żadnych kosztów, na przykład związanych 
z użyciem powszechnie dostępnych 
formatów danych, z wyjątkiem kosztów 
związanych z jego własnym środowiskiem 
cyfrowym, w tym kosztów połączenia 
sieciowego, ponieważ te koszty nie są 
bezpośrednio związane z odzyskiwaniem 
danych.

(40) W przypadku gdy po rozwiązaniu 
umowy z powodu braku zgodności z 
umową dostawca zapewnia konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania danych
osobowych konsumenta racjonalnie 
możliwych do zidentyfikowania i 
odzyskania, konsument powinien mieć 
prawo do odzyskania tych danych bez 
ponoszenia żadnych kosztów, na przykład 
związanych z użyciem powszechnie 
dostępnych formatów danych, z wyjątkiem 
kosztów związanych z jego własnym 
środowiskiem cyfrowym, w tym kosztów 
połączenia sieciowego, ponieważ te koszty 
nie są bezpośrednio związane z 
odzyskiwaniem tych danych.

Or. en

Poprawka 321
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony. Wartość 
ekonomiczna możliwości korzystania z 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
powinna jednak zostać uwzględniona przy 
anulowaniu umowy. Jeżeli niezgodność z 
umową prowadzi do rzeczywistej 
nieprzydatności do użycia treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, 
rekompensata za używanie powinna być 
wykluczona.

Or. de
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Uzasadnienie

Jedynie w przypadkach nieprzydatności do użycia powinno następować wykluczenie 
rekompensaty za używanie.

Poprawka 322
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści lub usług
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

Or. ro

Poprawka 323
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści lub usług
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

Or. en

Poprawka 324
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41



PE599.502v02-00 12/172 AM\1117404PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych niezgodnych z umową, 
ponieważ wtedy konsument byłby 
pozbawiony skutecznej ochrony.

(41) W przypadku rozwiązania umowy 
konsument nie powinien być zobowiązany 
do zapłaty za korzystanie z treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej
niezgodnych z umową, ponieważ wtedy 
konsument byłby pozbawiony skutecznej 
ochrony.

Or. it

Poprawka 325
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści cyfrowe były niezgodne z umową. 
Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe są 
dostarczane w zamian za inne świadczenie 
niż zapłata ceny, częściowe rozwiązanie 
nie jest wykonalne, ponieważ nie jest 
możliwy proporcjonalny podział tego 
rodzaju świadczenia.

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści lub usług
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści lub usługi cyfrowe były niezgodne z 
umową. Jednak w sytuacji, gdy treści lub 
usługi cyfrowe są dostarczane w zamian za 
inne świadczenie niż zapłata ceny, 
częściowe rozwiązanie nie jest wykonalne, 
ponieważ nie jest możliwy proporcjonalny 
podział tego rodzaju świadczenia.

Or. ro

Poprawka 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści cyfrowe były niezgodne z umową. 
Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe są 
dostarczane w zamian za inne świadczenie
niż zapłata ceny, częściowe rozwiązanie 
nie jest wykonalne, ponieważ nie jest 
możliwy proporcjonalny podział tego 
rodzaju świadczenia.

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczanych przez pewien czas odpłatnie, 
wówczas prawo konsumenta do 
rozwiązania umowy dotyczy tylko tej 
części umowy, która odpowiada czasowi, 
przez jaki dostarczone treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa były niezgodne z umową. 
Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa są dostarczane w zamian 
za dane stanowiące świadczenie
wzajemne, częściowe rozwiązanie nie jest 
wykonalne, ponieważ nie jest możliwy 
proporcjonalny podział tego rodzaju 
świadczenia.

Or. en

Poprawka 327
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści cyfrowe były niezgodne z umową. 
Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe są 

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczanych przez pewien czas odpłatnie, 
wówczas prawo konsumenta do 
rozwiązania umowy dotyczy tylko tej 
części umowy, która odpowiada czasowi, 
przez jaki dostarczone treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa były niezgodne z umową. 
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dostarczane w zamian za inne świadczenie 
niż zapłata ceny, częściowe rozwiązanie 
nie jest wykonalne, ponieważ nie jest 
możliwy proporcjonalny podział tego 
rodzaju świadczenia.

Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa są dostarczane w zamian 
za inne świadczenie niż zapłata ceny, 
częściowe rozwiązanie nie jest wykonalne, 
ponieważ nie jest możliwy proporcjonalny 
podział tego rodzaju świadczenia.

Or. it

Poprawka 328
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści 
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści cyfrowe były niezgodne z umową. 
Jednak w sytuacji, gdy treści cyfrowe są 
dostarczane w zamian za inne świadczenie 
niż zapłata ceny, częściowe rozwiązanie 
nie jest wykonalne, ponieważ nie jest 
możliwy proporcjonalny podział tego 
rodzaju świadczenia.

(42) Uwzględniając konieczność 
zrównoważenia uzasadnionych interesów 
konsumentów i dostawców, w przypadkach 
gdy prawo do rozwiązania umowy 
powstaje w odniesieniu do treści lub usług
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas odpłatnie, wówczas prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy 
dotyczy tylko tej części umowy, która 
odpowiada czasowi, przez jaki dostarczone 
treści lub usługi cyfrowe były niezgodne z 
umową. Jednak w sytuacji, gdy treści lub 
usługi cyfrowe są dostarczane w zamian za
dane osobowe lub jakiekolwiek inne dane, 
częściowe rozwiązanie nie jest wykonalne, 
ponieważ nie jest możliwy proporcjonalny 
podział takich danych.

Or. en

Poprawka 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych często nie są one dostarczane 
jednorazowo, ale przez pewien czas. W
związku z tym w odniesieniu do treści 
cyfrowych dostarczanych przez pewien 
czas na podstawie umów 
długoterminowych uzasadnione jest, aby 
nie określać okresu, w którym dostawca 
może ponosić odpowiedzialność za brak 
zgodności powstały podczas dostarczania 
treści cyfrowych. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Jednakże w odniesieniu do 
treści cyfrowych dostarczanych 
jednorazowo zasadne byłoby 
wprowadzenie ograniczenia czasowego 
odpowiedzialności do okresu dwóch lat, 
licząc od chwili dostarczenia treści 
cyfrowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 

(43) Ze względu na charakter treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej nie 
podlegają one zużyciu, gdy się z nich 
korzysta; treści te często nie są dostarczane 
jednorazowo, ale przez pewien czas, chyba 
że chodzi dostarczanie jako 
oprogramowanie wbudowane lub 
oprogramowanie dodatkowe dołączane do 
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dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

fizycznego towaru. W związku z tym 
uzasadnione jest, aby nie określać okresu, 
w którym dostawca może ponosić 
odpowiedzialność za brak zgodności 
powstały podczas dostarczania treści 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 331
Notis Marias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę w wykorzystaniu 
krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia, aby zapewnić pewność 
prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę w wykorzystaniu
ogólnego krajowego prawa umów oraz
krajowych przepisów dotyczących
przedawnienia, aby zapewnić pewność 
prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

Or. el

Poprawka 332
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Inese Vaidere

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych często nie są one dostarczane 
jednorazowo, ale przez pewien czas. W 
związku z tym, kiedy umowa przewiduje 
dostawę jednorazową, dostawca ponosi
odpowiedzialność za brak zgodności przez 
okres dwóch lat, licząc od daty dostawy. W 
przypadku gdy umowa przewiduje więcej 
niż jedną czynność dostawy lub ciągłe 
dostarczanie, dostawca ponosi 
odpowiedzialność za brak zgodności, który 
zostanie ujawniony w trakcie trwania 
umowy.

Or. en

Poprawka 333
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez pewien 
czas. W związku z tym uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
powstrzymać się od utrzymania lub 

(43) Ze względu na charakter treści i 
usług cyfrowych nie podlegają one 
zużyciu, gdy się z nich korzysta; treści te 
często nie są dostarczane jednorazowo, ale 
przez pewien czas. W związku z tym 
uzasadnione jest, aby nie określać okresu, 
w którym dostawca może ponosić 
odpowiedzialność za brak zgodności 
powstały podczas dostarczania treści 
cyfrowych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny powstrzymać się od 
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wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

utrzymania lub wprowadzenia takich 
ograniczeń czasowych. Powinny one mieć 
swobodę w wykorzystaniu krajowych 
przepisów dotyczących przedawnienia, aby 
zapewnić pewność prawa w odniesieniu do 
roszczeń wynikających z braku zgodności 
treści cyfrowych.

Or. it

Poprawka 334
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez 
pewien czas. W związku z tym 
uzasadnione jest, aby nie określać okresu, 
w którym dostawca może ponosić 
odpowiedzialność za brak zgodności 
powstały podczas dostarczania treści 
cyfrowych. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny powstrzymać się od 
utrzymania lub wprowadzenia takich 
ograniczeń czasowych. Powinny one mieć 
swobodę w wykorzystaniu krajowych 
przepisów dotyczących przedawnienia, aby
zapewnić pewność prawa w odniesieniu do 
roszczeń wynikających z braku zgodności 
treści cyfrowych.

(43) Również treści cyfrowe mogą 
podlegać zużyciu. Ponadto mogą być one 
wystawione na wpływy zewnętrzne, które 
mają kluczowe znaczenie w kwestii 
zgodności treści cyfrowych z umową. W 
związku z tym także tutaj uzasadnione jest, 
aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. Ponadto
państwa członkowskie powinny mieć 
swobodę w wykorzystaniu krajowych 
przepisów dotyczących przedawnienia, aby
zapewnić pewność prawa w odniesieniu do 
roszczeń wynikających z braku zgodności 
treści cyfrowych.

Or. de

Poprawka 335
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter treści 
cyfrowych nie podlegają one zużyciu, gdy 
się z nich korzysta; treści te często nie są 
dostarczane jednorazowo, ale przez 
pewien czas. W związku z tym uzasadnione 
jest, aby nie określać okresu, w którym 
dostawca może ponosić odpowiedzialność 
za brak zgodności powstały podczas 
dostarczania treści cyfrowych. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny
powstrzymać się od utrzymania lub 
wprowadzenia takich ograniczeń 
czasowych. Powinny one mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści 
cyfrowych.

(43) Mając na względzie zapewnienie 
spójności z dorobkiem prawnym UE
uzasadnione jest, aby określić dwuletni 
okres, w którym dostawca może ponosić 
odpowiedzialność za brak zgodności 
powstały podczas dostarczania treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej. Państwa 
członkowskie powinny mieć swobodę w 
wykorzystaniu krajowych przepisów 
dotyczących przedawnienia, aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do roszczeń 
wynikających z braku zgodności treści lub 
usług cyfrowych, ale takie przepisy nie 
mogą przewidywać okresu krótszego niż 
dwa lata, licząc od chwili ustalenia 
zgodności z umową.

Or. en

Poprawka 336
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do 
treści cyfrowych, należy uregulować tę 
zasadę na poziomie Unii w celu 
zapewnienia, by konsumenci nie byli 
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone 
przez treści cyfrowe niezgodne z umową. 
Dlatego też konsumenci powinni mieć 
prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 

skreśla się
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jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

Or. en

Poprawka 337
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
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zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.
Określając przepisy w tym zakresie, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zdefiniowania niższego lub 
wyższego stopnia odpowiedzialności za 
szkody celem rozróżnienia między 
dostawcami, którzy uczynili wszystko, co w 
ich mocy, aby ograniczyć ryzyko szkody, 
na przykład przez przestrzeganie 
branżowych kodeksów najlepszych 
praktyk oraz stosowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i norm 
międzynarodowych, a dostawcami, którzy 
dopuścili się zaniedbań w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 338
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści lub usług cyfrowych. 
Aby wzmocnić zaufanie konsumentów do 
treści lub usług cyfrowych, należy 
uregulować tę zasadę na poziomie Unii w 
celu zapewnienia, by konsumenci nie byli 
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone przez 
treści lub usługi cyfrowe niezgodne z 
umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści lub usług
cyfrowych. To jednak państwa 
członkowskie powinny określić 
szczegółowe warunki wykonywania prawa 
do odszkodowania, biorąc pod uwagę, że 
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przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

zniżki na dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści lub usługi cyfrowe 
zostały należycie dostarczone i byłyby 
zgodne z umową.

Or. ro

Poprawka 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści lub usługi cyfrowe 
niezgodne z umową. Dlatego też 
konsumenci powinni mieć prawo do 
odszkodowania za szkody majątkowe
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym
oraz ewentualnie wynikające z tego szkody 
niemajątkowe, w związku z brakiem 
zgodności z umową lub niedostarczeniem 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
zgodnie z ogólną zasadą stanowiącą, że 
wierzyciel ma prawo znaleźć się w takim 
położeniu, jak gdyby okoliczności 
powodujące szkodę nigdy nie zaistniały. 
To jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
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był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

Or. en

Poprawka 340
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do 
treści cyfrowych, należy uregulować tę 
zasadę na poziomie Unii w celu 
zapewnienia, by konsumenci nie byli
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone przez 
treści cyfrowe niezgodne z umową. 
Dlatego też konsumenci powinni mieć 
prawo do odszkodowania za szkody
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. 
Konsumenci nie powinni być
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone przez 
treści cyfrowe niezgodne z umową. 
Dlatego też konsumenci powinni mieć 
prawo do odszkodowania za szkody
wynikające z braku zgodności z umową 
lub niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.
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Or. en

Poprawka 341
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych powyższa zasada powinna 
zostać uregulowana na poziomie Unii w 
celu zapewnienia, by konsumenci nie byli 
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone przez 
treści cyfrowe niezgodne z umową. 
Dlatego też konsumenci powinni mieć 
prawo do odszkodowania za szkody 
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej. Aby wzmocnić zaufanie 
konsumentów do treści i usług cyfrowych 
powyższa zasada powinna zostać 
uregulowana na poziomie Unii w celu 
zapewnienia, by konsumenci nie byli 
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone przez 
treści cyfrowe lub usługę cyfrową
niezgodne z umową. Dlatego też 
konsumenci powinni mieć prawo do 
odszkodowania za szkody wyrządzone w 
ich środowisku cyfrowym w związku z 
brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej. To jednak państwa 
członkowskie powinny określić 
szczegółowe warunki wykonywania prawa 
do odszkodowania, biorąc pod uwagę, że 
zniżki na dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe lub usługa 
cyfrowa zostały należycie dostarczone i 
byłyby zgodne z umową.

Or. it

Poprawka 342
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Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody
wyrządzone w ich środowisku cyfrowym w 
związku z brakiem zgodności z umową lub 
niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych, należy uregulować tę zasadę na 
poziomie Unii w celu zapewnienia, by 
konsumenci nie byli poszkodowani, gdy 
ich sprzęt lub oprogramowanie zostaną 
uszkodzone przez treści cyfrowe niezgodne 
z umową. Dlatego też konsumenci powinni 
mieć prawo do odszkodowania za szkody
wynikające z braku zgodności z umową 
lub niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową.

Or. en

Poprawka 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
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zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te
mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy zmiany skutkują 
zmodyfikowaniem głównych właściwości 
treści cyfrowych, mogą one zakłócić 
równowagę umowy lub specyfikę 
świadczenia należnego na mocy umowy w 
takim stopniu, że konsument nie zawarłby 
takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach i 
nie powinny bez ważnego powodu 
skutkować jednostronną modyfikacją 
dotyczącą zgodności treści cyfrowych z 
umową.

Or. en

Poprawka 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te 

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści lub usług cyfrowych, 
które są dostarczane przez pewien czas. 
Takie zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści lub usług cyfrowych. W związku z 
tym strony umowy mogą zawrzeć w 
umowie stosowne postanowienia 
zezwalające dostawcy na wprowadzenie 
zmian. Jednak w przypadkach, gdy takie 
zmiany mają negatywny wpływ na sposób, 
w jaki konsument korzysta z głównych 
właściwości treści lub usług cyfrowych, 
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mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

zmiany te mogą zakłócić równowagę 
umowy lub specyfikę świadczenia 
należnego na mocy umowy w takim 
stopniu, że konsument nie zawarłby takiej 
umowy. Dlatego w takich przypadkach 
zmiany powinny być wprowadzane na 
określonych warunkach.

Or. en

Poprawka 345
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te 
mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści lub usług cyfrowych, 
które są dostarczane przez pewien czas. 
Takie zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści lub usług cyfrowych. W związku z 
tym strony umowy mogą zawrzeć w 
umowie stosowne postanowienia 
zezwalające dostawcy na wprowadzenie 
zmian. Jednak w przypadkach, gdy takie 
zmiany mają negatywny wpływ na sposób, 
w jaki konsument korzysta z głównych 
właściwości treści lub usług cyfrowych, 
zmiany te mogą zakłócić równowagę 
umowy lub specyfikę świadczenia 
należnego na mocy umowy w takim 
stopniu, że konsument nie zawarłby takiej 
umowy. Dlatego w takich przypadkach 
zmiany powinny być wprowadzane na 
określonych warunkach.

Or. en

Poprawka 346
Marco Zullo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te
mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej, które są dostarczane przez 
pewien czas. Takie zmiany są często 
korzystne dla konsumenta, ponieważ 
stanowią ulepszenie treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej, zmiany te mogą zakłócić 
równowagę umowy lub specyfikę 
świadczenia należnego na mocy umowy w 
takim stopniu, że konsument nie zawarłby 
takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

Or. it

Poprawka 347
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 

(45) Z technologicznych lub też innych
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
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wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te 
mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany oznaczają,
że dostarczane treści cyfrowe nie będą 
dłużej odpowiadać opisowi 
przedstawionemu konsumentowi na 
początku przez dostawcę, zmiany te mogą 
zakłócić równowagę umowy lub specyfikę 
świadczenia należnego na mocy umowy w 
takim stopniu, że konsument nie zawarłby 
takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

Or. en

Poprawka 348
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, zmiany te 
mogą zakłócić równowagę umowy lub 
specyfikę świadczenia należnego na mocy 
umowy w takim stopniu, że konsument nie 
zawarłby takiej umowy. Dlatego w takich 
przypadkach zmiany powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

(45) Z technologicznych lub też innych 
względów dostawca mógłby chcieć 
zmienić cechy treści cyfrowych, które są 
dostarczane przez pewien czas. Takie 
zmiany są często korzystne dla 
konsumenta, ponieważ stanowią ulepszenie 
treści cyfrowych. W związku z tym strony 
umowy mogą zawrzeć w umowie stosowne 
postanowienia zezwalające dostawcy na 
wprowadzenie zmian. Jednak w 
przypadkach, gdy takie zmiany mają 
negatywny wpływ na sposób, w jaki 
konsument korzysta z głównych 
właściwości treści cyfrowych, i mogłyby
zakłócić równowagę umowy lub specyfikę 
świadczenia należnego na mocy umowy w 
takim stopniu, że konsument nie zawarłby 
takiej umowy, zmiany te powinny być 
wprowadzane na określonych warunkach.

Or. fr
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Poprawka 349
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji 
konsumenci powinni mieć możliwość 
wyboru między konkurencyjnymi ofertami 
oraz możliwość zmiany dostawcy. Aby 
rozwiązanie to miało szansę zadziałać w 
praktyce, wybór konsumentów nie 
powinien być ograniczany względami 
prawnymi, technicznymi lub 
praktycznymi, włączając w to warunki 
umowne lub brak środków do odzyskania 
wszystkich danych przesłanych przez 
konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy 
stron. Nie wyklucza to możliwości 
zawierania umów konsumenckich na 
dłuższy okres. Jednak konsumenci 
powinni mieć prawo do zakończenia 
każdego stosunku umownego trwającego 
łącznie dłużej niż 12 miesięcy. Aby 
zapobiec próbom obejścia tego prawa, 
powinno ono dotyczyć każdej umowy, 
którą konsument jest związany przez okres 
dłuższy niż 12 miesięcy, niezależnie od 
tego, czy umowa została zawarta na czas 
nieokreślony, czy jest przedłużana 
automatycznie, czy za porozumieniem 
stron.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 350
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy 
stron. Nie wyklucza to możliwości 
zawierania umów konsumenckich na 
dłuższy okres. Jednak konsumenci 
powinni mieć prawo do zakończenia 
każdego stosunku umownego trwającego 
łącznie dłużej niż 12 miesięcy. Aby 
zapobiec próbom obejścia tego prawa, 
powinno ono dotyczyć każdej umowy, 
którą konsument jest związany przez okres 
dłuższy niż 12 miesięcy, niezależnie od 
tego, czy umowa została zawarta na czas 
nieokreślony, czy jest przedłużana 
automatycznie, czy za porozumieniem 
stron.

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego umowy zawierane 
między konsumentami i dostawcami treści 
cyfrowych nie powinny przewidywać 
pierwotnego okresu wykonania 
zobowiązań dłuższego niż 24 miesiące, bez 
uszczerbku dla możliwości pobierania 
przez dostawców opłat za przedterminowe 
odstąpienie od umowy w przypadku, gdy 
konsument nie podpisze umowy na 
uzgodniony okres obowiązywania.
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Poprawka 351
Notis Marias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania 
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż
12 miesięcy. Aby zapobiec próbom 
obejścia tego prawa, powinno ono 
dotyczyć każdej umowy, którą konsument 
jest związany przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy, niezależnie od tego, czy umowa 
została zawarta na czas nieokreślony, czy 
jest przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.

(46) W celu pobudzania konkurencji 
konsumenci powinni mieć możliwość 
wyboru między konkurencyjnymi ofertami 
oraz możliwość zmiany dostawcy. Aby 
rozwiązanie to miało szansę zadziałać w 
praktyce, wybór konsumentów nie 
powinien być ograniczany względami 
prawnymi, technicznymi lub praktycznymi, 
włączając w to warunki umowne lub brak 
środków do odzyskania wszystkich danych 
przesłanych przez konsumenta, 
wytworzonych przez konsumenta przy 
wykorzystaniu treści cyfrowych lub 
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych. 
Jednakże tak samo ważną kwestią jest 
ochrona istniejących inwestycji oraz 
pewność co do zawartych już umów. 
Dlatego konsumenci powinni mieć prawo 
do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż
12 miesięcy. Aby zapobiec próbom 
obejścia tego prawa, powinno ono 
dotyczyć każdej umowy, którą konsument 
jest związany przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy, niezależnie od tego, czy umowa 
została zawarta na czas nieokreślony, czy 
jest przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.
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Poprawka 352
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania 
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż 
12 miesięcy. Aby zapobiec próbom 
obejścia tego prawa, powinno ono 
dotyczyć każdej umowy, którą konsument 
jest związany przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy, niezależnie od tego, czy umowa 
została zawarta na czas nieokreślony, czy 
jest przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, lub
wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania 
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż 
12 miesięcy. Aby zapobiec próbom 
obejścia tego prawa, powinno ono 
dotyczyć każdej umowy, którą konsument 
jest związany przez okres dłuższy niż 12 
miesięcy, niezależnie od tego, czy umowa 
została zawarta na czas nieokreślony, czy 
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jest przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.

Or. it

Poprawka 353
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania 
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż
12 miesięcy. Aby zapobiec próbom 
obejścia tego prawa, powinno ono 
dotyczyć każdej umowy, którą konsument 
jest związany przez okres dłuższy niż 12
miesięcy, niezależnie od tego, czy umowa 

(46) Konkurencja jest istotnym 
elementem dobrze funkcjonującego
jednolitego rynku cyfrowego. W celu 
pobudzania takiej konkurencji konsumenci 
powinni mieć możliwość wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami oraz możliwość 
zmiany dostawcy. Aby rozwiązanie to 
miało szansę zadziałać w praktyce, wybór 
konsumentów nie powinien być 
ograniczany względami prawnymi, 
technicznymi lub praktycznymi, włączając 
w to warunki umowne lub brak środków do 
odzyskania wszystkich danych przesłanych 
przez konsumenta, wytworzonych przez 
konsumenta przy wykorzystaniu treści 
cyfrowych lub wygenerowanych przez 
konsumenta podczas korzystania z treści 
cyfrowych. Jednakże tak samo ważną 
kwestią jest ochrona istniejących 
inwestycji oraz pewność co do zawartych 
już umów. Dlatego konsumenci powinni 
mieć prawo do rozwiązywania umów 
długoterminowych na pewnych 
warunkach, równoważących interesy stron. 
Nie wyklucza to możliwości zawierania 
umów konsumenckich na dłuższy okres. 
Jednak konsumenci powinni mieć prawo 
do zakończenia każdego stosunku 
umownego trwającego łącznie dłużej niż 6
miesięcy. Aby zapobiec próbom obejścia 
tego prawa, powinno ono dotyczyć każdej 
umowy, którą konsument jest związany 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
niezależnie od tego, czy umowa została 
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została zawarta na czas nieokreślony, czy 
jest przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.

zawarta na czas nieokreślony, czy jest 
przedłużana automatycznie, czy za 
porozumieniem stron.

Or. en

Poprawka 354
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych 
dostarczonych konsumentowi ma swój 
początek w jednej z transakcji w łańcuchu 
umów, poczynając od pierwszego 
projektanta aż do dostawcy końcowego. 
Podczas gdy to dostawca końcowy 
powinien ponosić odpowiedzialność 
względem konsumenta za niezgodność 
treści z umową z nim zawartą, ważne jest, 
aby zapewnić dostawcy odpowiednie 
prawa w stosunku do poszczególnych 
członków łańcucha umów, aby mógł on 
wypełnić spoczywające na nim 
zobowiązania względem konsumenta. 
Jednakże to właściwe prawo krajowe 
powinno określać członków łańcucha
umów, do których dostawca końcowy 
może kierować swoje roszczenia, oraz 
sposoby i warunki takich działań.

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych 
dostarczonych konsumentowi ma swój 
początek w jednej z transakcji
finansowych w łańcuchu, poczynając od 
pierwszego projektanta aż do dostawcy 
końcowego. Podczas gdy to dostawca 
końcowy powinien ponosić 
odpowiedzialność względem konsumenta 
za niezgodność treści z umową z nim 
zawartą, ważne jest, aby zapewnić 
dostawcy odpowiednie prawa w stosunku 
do poszczególnych członków łańcucha
transakcji finansowych, aby mógł on 
wypełnić spoczywające na nim 
zobowiązania względem konsumenta.
Prawa te winny być ograniczone ściśle do 
transakcji finansowych i nie powinny 
obejmować m.in. sytuacji, w których 
dostawca ponownie wykorzystuje 
darmowe oprogramowanie osób trzecich, 
za które nie zapłacił. Jednakże to właściwe 
prawo krajowe powinno określać członków 
łańcucha transakcji finansowych, do 
których dostawca końcowy może kierować 
swoje roszczenia, oraz sposoby i warunki 
takich działań.

Or. en

Poprawka 355
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Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych 
dostarczonych konsumentowi ma swój 
początek w jednej z transakcji w łańcuchu 
umów, poczynając od pierwszego 
projektanta aż do dostawcy końcowego. 
Podczas gdy to dostawca końcowy 
powinien ponosić odpowiedzialność 
względem konsumenta za niezgodność 
treści z umową z nim zawartą, ważne jest, 
aby zapewnić dostawcy odpowiednie 
prawa w stosunku do poszczególnych 
członków łańcucha umów, aby mógł on 
wypełnić spoczywające na nim 
zobowiązania względem konsumenta. 
Jednakże to właściwe prawo krajowe 
powinno określać członków łańcucha 
umów, do których dostawca końcowy 
może kierować swoje roszczenia, oraz 
sposoby i warunki takich działań.

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej dostarczonych konsumentowi ma 
swój początek w jednej z transakcji w 
łańcuchu umów, poczynając od pierwszego 
projektanta aż do dostawcy końcowego. 
Podczas gdy to dostawca końcowy 
powinien ponosić odpowiedzialność 
względem konsumenta za niezgodność 
treści z umową z nim zawartą, ważne jest, 
aby zapewnić dostawcy odpowiednie 
prawa w stosunku do poszczególnych 
członków łańcucha umów, aby mógł on 
wypełnić spoczywające na nim 
zobowiązania względem konsumenta. 
Jednakże to właściwe prawo krajowe 
powinno określać członków łańcucha 
umów, do których dostawca końcowy 
może kierować swoje roszczenia, oraz 
sposoby i warunki takich działań.

Or. en

Poprawka 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych 
dostarczonych konsumentowi ma swój 
początek w jednej z transakcji w łańcuchu 
umów, poczynając od pierwszego 
projektanta aż do dostawcy końcowego. 
Podczas gdy to dostawca końcowy
powinien ponosić odpowiedzialność 
względem konsumenta za niezgodność 

(47) Często niezgodność z umową 
ostatecznych treści cyfrowych 
dostarczonych konsumentowi ma swój 
początek w jednej z transakcji w łańcuchu 
umów, poczynając od pierwszego 
projektanta aż do dostawcy będącego 
osobą trzecią. Podczas gdy to dostawca
będący osobą trzecią powinien ponosić 
odpowiedzialność względem konsumenta 
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treści z umową z nim zawartą, ważne jest, 
aby zapewnić dostawcy odpowiednie 
prawa w stosunku do poszczególnych 
członków łańcucha umów, aby mógł on 
wypełnić spoczywające na nim 
zobowiązania względem konsumenta. 
Jednakże to właściwe prawo krajowe 
powinno określać członków łańcucha 
umów, do których dostawca końcowy
może kierować swoje roszczenia, oraz 
sposoby i warunki takich działań.

za niezgodność treści z umową z nim 
zawartą, ważne jest, aby zapewnić 
dostawcy odpowiednie prawa w stosunku 
do poszczególnych członków łańcucha 
umów, aby mógł on wypełnić 
spoczywające na nim zobowiązania 
względem konsumenta. Jednakże to 
właściwe prawo krajowe powinno określać 
członków łańcucha umów, do których 
dostawca będący osobą trzecią może 
kierować swoje roszczenia, oraz sposoby i 
warunki takich działań.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku użyto wyrażenia „będący osobą trzecią” w celu rozróżnienia między dostawcami 
w łańcuchu umów, stąd też należy go używać również w tym kontekście.

Poprawka 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Dyrektywa nie ma na celu 
wprowadzenia ram prawnych dla licencji 
wolnego oprogramowania, jeżeli wolne 
oprogramowanie stanowi element 
dostarczanych treści cyfrowych, ani nie 
ma na celu nakładania zobowiązań na 
twórcę oprogramowania wyłącznie 
dlatego, że upublicznił oprogramowanie 
na podstawie licencji wolnego 
oprogramowania.

Or. en

Poprawka 358
Notis Marias

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Osoby lub organizacje, które 
według prawa krajowego mają 
uzasadniony interes w ochronie praw 
konsumenta wynikających z umowy, 
powinny mieć prawo do wszczęcia 
postępowania przed sądem lub innym 
organem administracyjnym właściwym do 
rozpatrywania skarg lub do wszczęcia 
odpowiedniego postępowania prawnego.

(48) Osoby lub organizacje, które 
według prawa krajowego mają 
uzasadniony interes w ochronie praw 
konsumenta wynikających z umowy, 
powinny mieć prawo do wszczęcia 
postępowania przed sądem lub innym 
organem administracyjnym właściwym do 
rozpatrywania skarg lub do wszczęcia 
odpowiedniego postępowania prawnego, 
jeżeli te prawa zostały naruszone.

Or. el

Poprawka 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady35

powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do trwałego nośnika 
zawierającego treści cyfrowe, który jest 
wykorzystywany jedynie jako nośnik do 
dostarczenia konsumentowi treści 
cyfrowych.

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady [1]
powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do towarów, w które 
wbudowane są treści cyfrowe lub usługa 
cyfrowa, oraz w odniesieniu do fizycznego
nośnika zawierającego treści cyfrowe, 
który jest wykorzystywany jedynie jako 
nośnik do dostarczenia konsumentowi 
treści cyfrowych.
[1] Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12.
.

_________________

35 Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12.

Or. en
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Poprawka 360
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady35

powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do trwałego nośnika 
zawierającego treści cyfrowe, który jest 
wykorzystywany jedynie jako nośnik do 
dostarczenia konsumentowi treści 
cyfrowych.

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady35

powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do trwałego nośnika 
zawierającego treści cyfrowe.

_________________ _________________

35Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12. 35Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12.

Or. fr

Poprawka 361
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady35

powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do trwałego nośnika 
zawierającego treści cyfrowe, który jest 
wykorzystywany jedynie jako nośnik do 
dostarczenia konsumentowi treści 
cyfrowych.

(50) Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady35

powinna zostać zmieniona tak, aby 
odzwierciedlać zakres niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do fizycznego nośnika 
zawierającego treści cyfrowe, który jest 
wykorzystywany jedynie jako nośnik do 
dostarczenia konsumentowi treści 
cyfrowych.

_________________ _________________

35 Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12. 35 Dz.U. L.171 z 7.7.1999, s. 12.

Or. en
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Poprawka 362
Notis Marias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Ponieważ cele niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie przyczynianie się 
do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez spójne 
eliminowanie przeszkód w dostarczaniu 
treści cyfrowych wynikających z prawa 
umów i zapobieganie fragmentacji rynku, 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii 
poprzez zapewnienie ogólnej spójności 
praw krajowych dzięki zharmonizowanym 
przepisom dotyczącym prawa umów, które 
także ułatwią koordynację egzekwowania 
prawa, Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(54) Ponieważ cele niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie przyczynianie się 
do sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i ożywienie gospodarki 
europejskiej poprzez spójne eliminowanie 
przeszkód w dostarczaniu treści cyfrowych 
wynikających z prawa umów i 
zapobieganie fragmentacji rynku, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii poprzez zapewnienie 
ogólnej spójności praw krajowych dzięki 
zharmonizowanym przepisom dotyczącym 
prawa umów, które także ułatwią 
koordynację egzekwowania prawa, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Or. el

Poprawka 363
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Ponieważ cele niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie przyczynianie się 
do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez spójne 
eliminowanie przeszkód w dostarczaniu 
treści cyfrowych wynikających z prawa 
umów i zapobieganie fragmentacji rynku, 

(54) Ponieważ cele niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie przyczynianie się 
do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez spójne 
eliminowanie przeszkód w dostarczaniu 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
wynikających z prawa umów i 
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nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii 
poprzez zapewnienie ogólnej spójności 
praw krajowych dzięki zharmonizowanym 
przepisom dotyczącym prawa umów, które 
także ułatwią koordynację egzekwowania 
prawa, Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

zapobieganie fragmentacji rynku, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii poprzez zapewnienie 
ogólnej spójności praw krajowych dzięki 
zharmonizowanym przepisom dotyczącym 
prawa umów, które także ułatwią 
koordynację egzekwowania prawa, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Or. en

Poprawka 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) W związku z doniosłością kwestii 
oraz praw ujętych w niniejszej dyrektywie 
dla rynku wewnętrznego oraz 
konsumentów i obywateli Unii, dyrektywę 
tę należy poddać ścisłej kontroli i 
przeglądowi, z uwzględnieniem 
rzeczowych i szczegółowych konsultacji 
oraz zaangażowania państw 
członkowskich, a także organizacji 
konsumenckich, prawnych i biznesowych 
na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 365
Eva Maydell, Andreas Schwab



PE599.502v02-00 42/172 AM\1117404PL.docx

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Niniejsza dyrektywa ma, dzięki 
osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, przyczyniać się do 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego przez określenie niektórych 
wymagań dotyczących umów o 
dostarczanie konsumentom treści lub usług
cyfrowych, w szczególności przepisów 
dotyczących zgodności z umową, środków 
zaradczych przysługujących w przypadku 
braku zgodności z umową oraz sposobów 
korzystania z tych środków, zmian treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Or. en

Poprawka 366
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Niniejsza dyrektywa, przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, ma przyczyniać się do 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego przez określenie wspólnych 
przepisów dotyczących umów o 
dostarczanie konsumentom treści lub usług
cyfrowych, w szczególności przepisów 
dotyczących zgodności treści lub usług
cyfrowych z umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku
niedostarczenia treści lub usług 
cyfrowych lub braku ich zgodności z 
umową oraz sposobów korzystania z tych 
środków, zmian treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej i rozwiązywania umów
długoterminowych.
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Or. en

Poprawka 367
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Niniejsza dyrektywa ma przyczyniać się do 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz osiągnięcie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów przez 
określenie wspólnych wymagań 
dotyczących niektórych przepisów 
stosowanych do umów między dostawcami 
a konsumentami o dostarczanie treści lub 
usług cyfrowych, przepisów dotyczących
zgodności treści cyfrowych z umową, 
środków zaradczych przysługujących w 
przypadku braku zgodności treści 
cyfrowych z umową lub w przypadku ich 
niedostarczenia oraz sposobów 
korzystania z tych środków, zmian i 
rozwiązywania takich umów.

Or. en

Poprawka 368
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 

Mając na celu zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
wysokiego poziomu ochrony konsumenta,
niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści lub usług
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści lub usług
cyfrowych z umową, środków zaradczych 
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sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Or. ro

Poprawka 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Niniejsza dyrektywa ma zbliżyć przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
państw członkowskich regulujące niektóre
aspekty umów o dostarczanie 
konsumentom treści lub usług cyfrowych, 
w szczególności przepisy dotyczące 
zgodności z umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności z umową oraz sposobów 
korzystania z tych środków, zmian i 
rozwiązywania takich umów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 1 dyrektywy w sprawie towarów konsumpcyjnych i dyrektywy w sprawie 
praw konsumentów.

Poprawka 370
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 

Niniejsza dyrektywa określa
zharmonizowane ramy prawne dotyczące 
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dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

umów o dostarczanie konsumentom treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej, w 
szczególności przepisy dotyczące 
zgodności treści cyfrowych z umową, 
środków zaradczych przysługujących w 
przypadku braku zgodności treści 
cyfrowych z umową oraz sposobów 
korzystania z tych środków, zmian i 
rozwiązywania takich umów, gwarantując 
wysoki poziom ochrony konsumentów.

Or. fr

Poprawka 371
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych z umową oraz 
sposobów korzystania z tych środków, 
zmian i rozwiązywania takich umów.

Niniejsza dyrektywa określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, w 
szczególności przepisy dotyczące 
zgodności treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową, środków zaradczych 
przysługujących w przypadku braku 
zgodności z umową oraz sposobów 
korzystania z tych środków, zmian i 
rozwiązywania takich umów.

Or. it

Poprawka 372
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. „treści cyfrowe” oznaczają 1. „treści cyfrowe” oznaczają dane 
wytwarzane i dostarczane w postaci 
cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 373
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie,

skreśla się

Or. fr

Poprawka 374
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie,

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 375
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie,

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej;

Or. en

Poprawka 376
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie,

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, pliki audio, aplikacje, gry cyfrowe i 
inne oprogramowanie,

Or. fr

Poprawka 377
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie,

a) dane wytwarzane i dostarczane w 
postaci cyfrowej, jak na przykład pliki 
wideo, audio, aplikacje oraz gry cyfrowe,

Or. ro

Poprawka 378
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

skreśla się

Or. fr

Poprawka 379
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

skreśla się

Or. ro

Poprawka 380
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

skreśla się

Or. it

Poprawka 381
Julia Reda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 382
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

b) usługę cyfrową, która umożliwia 
tworzenie, przetwarzanie lub 
przechowywanie w formie cyfrowej 
danych dostarczonych przez konsumenta 
oraz

Or. en

Poprawka 383
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 384
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 385
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

skreśla się

Or. it

Poprawka 386
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 

skreśla się
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użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

Or. en

Poprawka 387
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

c) usługę cyfrową umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

Or. en

Poprawka 388
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „usługa cyfrowa” oznacza

a) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta, na przykład 
przechowywanie w chmurze lub usługi 
internetowej archiwizacji plików oraz

b) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych, na przykład 
media społecznościowe, komunikatory, 
strony lub platformy wymiany treści wideo 
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lub audio, które nie wchodzą w zakres 
usług łączności elektronicznej;

Or. it

Poprawka 389
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „usługa cyfrowa” oznacza:

a) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych wygenerowanych 
przez konsumenta oraz

b) usługę umożliwiającą udostępnianie 
danych w formie cyfrowej utworzonych 
przez konsumenta lub innych 
użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

Or. ro

Poprawka 390
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „usługa cyfrowa” oznacza

a) usługę, która umożliwia tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie w 
formie cyfrowej danych dostarczonych 
przez konsumenta oraz

b) usługę umożliwiającą 
rozpowszechnianie danych w formie 
cyfrowej dostarczanych przez innych 
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użytkowników usługi lub inne formy 
interakcji takich danych;

Or. en

Poprawka 391
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „usługa cyfrowa” oznacza każdy 
rodzaj działalności na własny rachunek 
umożliwiający tworzenie, przetwarzanie, 
przechowywanie danych w formie 
cyfrowej lub dzielenie się nimi;

Or. fr

Poprawka 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „wbudowane treści cyfrowe” 
oznaczają treści cyfrowe w każdej formie, 
uprzednio zainstalowane w towarze;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z uściśleniem w innych poprawkach, że dyrektywa winna mieć zastosowanie do 
wszystkich treści cyfrowych, w tym wbudowanych treści cyfrowych, dla zachowania jasności 
oraz z myślą o ochronie konsumenta podaje się definicję wbudowanych treści cyfrowych.

Poprawka 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „wbudowane treści cyfrowe” 
oznaczają uprzednio zainstalowane treści 
cyfrowe, które stanowią integralną część 
towaru i nie mogą być w prosty sposób 
odinstalowane przez konsumenta;

Or. en

Poprawka 394
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. „wbudowane treści cyfrowe lub 
wbudowana usługa cyfrowa” oznaczają 
uprzednio zainstalowane treści cyfrowe, 
które stanowią integralną część produktu i 
nie mogą być w prosty sposób 
odinstalowane przez konsumenta lub 
które są niezbędne do zachowania 
zgodności produktu z umową;

Or. fr

Poprawka 395
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „integracja” oznacza połączenie ze 
sobą różnych elementów środowiska 
cyfrowego tak, żeby działały jako 

2. „integracja” oznacza pełną 
interoperacyjność dostarczanych treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej i różnych 
elementów środowiska cyfrowego tak, 
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skoordynowana całość zgodnie z 
założonym celem;

żeby działały jako skoordynowana całość 
zgodnie z założonym celem;

Or. it

Poprawka 396
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „integracja” oznacza połączenie ze 
sobą różnych elementów środowiska 
cyfrowego tak, żeby działały jako 
skoordynowana całość zgodnie z
założonym celem;

2. „integracja” oznacza połączenie i 
scalenie ze sobą różnych treści cyfrowych 
z różnymi elementami środowiska 
cyfrowego tak, żeby korzystać z treści 
cyfrowych zgodnie z umową;

Or. en

Poprawka 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „wbudowane treści cyfrowe” 
oznaczają uprzednio zainstalowane treści 
cyfrowe, które stanowią integralną część 
towaru i nie mogą być w prosty sposób 
odinstalowane przez konsumenta

Or. en

Poprawka 398
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „wbudowane treści cyfrowe” 
oznaczają treści cyfrowe w rozumieniu 
przyjętym w niniejszej dyrektywie, które 
zostały zainstalowane przez sprzedawcę, 
producenta bądź inną osobę w łańcuchu 
transakcji lub za ich zgodą oraz które: (i) 
stanowią integralną część towaru i nie 
mogą być w prosty sposób odinstalowane 
przez konsumenta lub (ii) są niezbędne do 
zachowania zgodności towaru z umową;

Or. en

Poprawka 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „wbudowane treści cyfrowe” 
oznaczają uprzednio zainstalowane treści 
cyfrowe, które stanowią integralną część 
towaru i nie mogą być w prosty sposób 
odinstalowane przez konsumenta lub 
które są niezbędne do zachowania 
zgodności towaru z umową;

Or. en

Poprawka 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 
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pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu;

pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu; w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy 
przedsiębiorca nie dostarcza treści 
cyfrowych konsumentowi wyłącznie w 
związku z tym, że przedsiębiorca świadczy 
usługę, za pośrednictwem której treści 
cyfrowe trafiają do konsumenta;

Or. en

Uzasadnienie

Przykładowo internetowa platforma wideo przeznaczona na treści wygenerowane przez 
użytkowników nie jest dostawcą ani dostarczycielem treści cyfrowych.

Poprawka 401
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 
pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu;

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 
pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu, w 
związku z umowami objętymi zakresem 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 402
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 
pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu;

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która w drodze dostawy udziela 
dostępu do treści cyfrowych lub 
udostępnia treści cyfrowe;

Or. en

Poprawka 403
Dennis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, 
czy jest to podmiot publiczny czy 
prywatny, która działa – w tym również za 
pośrednictwem każdej innej osoby 
działającej w jej imieniu lub na jej rzecz –
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu;

3. „dostawca” lub „sprzedawca”
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
niezależnie od tego, czy jest to podmiot 
publiczny czy prywatny, która działa – w 
tym również za pośrednictwem każdej 
innej osoby działającej w jej imieniu lub na 
jej rzecz – w celach związanych z jej 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego 
zawodu;

Or. en

Poprawka 404
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną, która w umowach objętych
niniejszą dyrektywą działa w celach 
niezwiązanych z działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu;

4. „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną, która w związku z umowami 
objętymi niniejszą dyrektywą działa w 
celach niezwiązanych z działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu;

Or. en

Poprawka 405
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną, która w umowach objętych 
niniejszą dyrektywą działa w celach 
niezwiązanych z działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu;

4. „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną, która w umowach objętych 
niniejszą dyrektywą działa w celach przede 
wszystkim niezwiązanych z działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani 
wykonywaniem wolnego zawodu;

Or. en

Poprawka 406
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody 
majątkowej wyrządzonej w ich środowisku 
cyfrowym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 407
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Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody 
majątkowej wyrządzonej w ich środowisku 
cyfrowym;

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody 
majątkowej lub pieniężnej wyrządzonej w 
ich środowisku cyfrowym;

Or. en

Poprawka 408
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody 
majątkowej wyrządzonej w ich środowisku 
cyfrowym;

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie na 
doznany uszczerbek;

Or. en

Poprawka 409
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody
majątkowej wyrządzonej w ich środowisku 
cyfrowym;

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody 
wyrządzonej w ich środowisku cyfrowym;
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Or. fr

Poprawka 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody
majątkowej wyrządzonej w ich środowisku 
cyfrowym;

5. „odszkodowanie” oznacza kwotę 
pieniędzy, które mogą przysługiwać 
konsumentom jako wyrównanie szkody
materialnej i niematerialnej;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 14 nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych.

Poprawka 411
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „cena” oznacza pieniądze należne 
w zamian za dostarczone treści cyfrowe;

skreśla się

Or. en

Poprawka 412
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6. „cena” oznacza pieniądze należne 
w zamian za dostarczone treści cyfrowe;

6. „cena” oznacza pieniądze lub 
cyfrowy wyznacznik wartości, w tym 
wirtualną walutę lub inne świadczenie 
wzajemne takie jak dane, należne w 
zamian za dostarczenie treści cyfrowych 
lub usługi cyfrowej;

Or. en

Poprawka 413
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „cena” oznacza pieniądze należne
w zamian za dostarczone treści cyfrowe;

6. „cena” oznacza pieniądze lub każdy 
inny rodzaj wyznacznika wartości należny
w zamian za dostarczone treści cyfrowe;

Or. en

Poprawka 414
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „cena” oznacza pieniądze należne 
w zamian za dostarczone treści cyfrowe;

6. „cena” oznacza pieniądze należne 
w zamian za dostarczone treści cyfrowe
lub usługę cyfrową;

Or. it

Poprawka 415
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dane osobowe” oznaczają dane w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (rozporządzenia o ochronie 
danych)[1];

[1] Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1–88).

Or. en

Poprawka 416
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dane osobowe lub inne dane” 
oznaczają dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 
rozporządzenia (UE) 2016/679;

Or. en

Poprawka 417
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dane osobowe” oznaczają dane w 
rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 
(UE) 2016/679;
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Or. en

Poprawka 418
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dane osobowe” oznaczają dane w 
rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 
(UE) 2016/679;

Or. en

Poprawka 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dane jako świadczenie 
wzajemne”oznaczają dane osobowe lub 
inne dane dostarczane dostawcy przez 
konsumenta w związku z zawarciem lub 
wykonaniem umowy, w tym dane 
wygenerowane przez konsumenta w 
trakcie korzystania z dostarczonych treści 
lub usług cyfrowych, oraz które dostawca 
lub osoba trzecia wykorzystuje na 
podstawie zgody konsumenta lub innej 
podstawie;

Or. en

Uzasadnienie

Dane jako świadczenie wzajemne nie powinny obejmować agregowania zanonimizowanych 
danych użytkowników w celu polepszenia jakości treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, lecz 
wyłącznie wykorzystywanie danych będące integralną częścią modelu zarobkowania 
dostawcy lub osoby trzeciej.
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Poprawka 420
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „umowa” oznacza porozumienie 
mające stanowić źródło zobowiązań lub 
wywołujące inne skutki prawne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 421
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe oraz wszelkie 
połączenia sieciowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe i usługi cyfrowe oraz 
wszelkie połączenia sieciowe w zakresie, 
w jakim pozostają one pod kontrolą 
użytkownika;

Or. it

Poprawka 422
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe oraz wszelkie 
połączenia sieciowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, oprogramowanie oraz wszelkie 
połączenia sieciowe, z których korzysta 
konsument;
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Or. en

Poprawka 423
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe oraz wszelkie 
połączenia sieciowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, oprogramowanie, treści cyfrowe 
oraz wszelkie połączenia sieciowe w 
zakresie, w jakim pozostają one pod 
kontrolą użytkownika;

Or. en

Poprawka 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe oraz wszelkie 
połączenia sieciowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, oprogramowanie, treści cyfrowe 
oraz wszelkie połączenia sieciowe w 
zakresie, w jakim pozostają one pod 
kontrolą użytkownika;

Or. en

Poprawka 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt, treści cyfrowe oraz wszelkie 
połączenia sieciowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

8. „środowisko cyfrowe” oznacza 
sprzęt i treści cyfrowe w zakresie, w jakim 
pozostają one pod kontrolą użytkownika;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest możliwe, by dostawca miał uwzględnić jakiekolwiek połączenia sieciowe, które 
miałby posiadać konsument w chwili instalacji produktu, zwłaszcza zważywszy na wzrost 
liczby podłączonych urządzeń.

Poprawka 426
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „interoperacyjność” oznacza
kompatybilność treści cyfrowych oraz ich
funkcji ze standardowym sprzętem i 
oprogramowaniem innym niż to, w którym 
są dostarczane, przy czym konsumenci 
mogą uzyskać dostęp do treści cyfrowych 
bez konieczności użycia aplikacji lub 
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innych technologii konwersji treści, do 
których chcą uzyskać dostęp;

Or. en

Poprawka 428
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność legalnie nabytych treści
cyfrowych do funkcjonowania z innymi 
istniejącymi lub przyszłymi produktami 
lub systemami, bez ograniczeń dostępu 
lub działania;

Or. fr

Poprawka 429
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „interoperacyjność” oznacza
kompatybilność treści cyfrowych i ich
funkcji ze środowiskiem sprzętowym i 
oprogramowaniem innymi niż te, z 
którymi zostały dostarczone;

Or. fr

Poprawka 430
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe
lub usługę cyfrową wszystkich swoich 
funkcji we współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

Or. it

Poprawka 431
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu ze standardowym sprzętem 
i oprogramowaniem;

Or. en

Poprawka 432
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „interoperacyjność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

9. „kompatybilność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

Or. fr
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Poprawka 433
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. „kompatybilność” oznacza 
zdolność wykonania przez treści cyfrowe 
wszystkich swoich funkcji we 
współdziałaniu z określonym 
środowiskiem cyfrowym;

Or. fr

Poprawka 434
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. „interoperacyjność pliku książki 
elektronicznej” oznacza kompatybilność 
pliku książki elektronicznej i jego funkcji 
ze środowiskiem sprzętowym i 
oprogramowaniem innymi niż te, z 
którymi został dostarczony; bez 
ograniczenia czasowego i dostarczanego 
wyłącznie w otwartym standardzie;

Or. fr

Poprawka 435
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. „otwarty standard” oznacza 
interoperacyjny format danych, którego 
specyfikacja techniczna jest udostępniana 
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publicznie bez ograniczeń i możliwa do 
dowolnego wykorzystania;

Or. fr

Poprawka 436
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści cyfrowych 
lub ich udostępnianie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 437
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści cyfrowych 
lub ich udostępnianie;

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści lub usług
cyfrowych lub usług cyfrowych lub ich 
udostępnianie;

Or. ro

Poprawka 438
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści cyfrowych 
lub ich udostępnianie;

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści cyfrowych 
lub usługi cyfrowej, lub ich udostępnianie;

Or. it

Poprawka 439
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści cyfrowych
lub ich udostępnianie;

10. „dostarczanie” oznacza 
zapewnianie dostępu do treści lub usługi 
cyfrowej lub ich udostępnianie;

Or. fr

Poprawka 440
Victor Negrescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. „transakcja” oznacza zakup lub 
sprzedaż, przy uwzględnieniu istnienia 
również bezpłatnych transakcji, w ramach 
których treści są przekazywane 
nieodpłatnie;

Or. en

Poprawka 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „trwały nośnik” oznacza każde 
urządzenie umożliwiające konsumentowi 
lub dostawcy przechowywanie informacji 
kierowanych do niego osobiście, w sposób 
umożliwiający dostęp do tych informacji w 
przyszłości przez okres odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które 
pozwala na odtworzenie przechowywanych 
informacji w niezmienionej postaci.

11. „fizyczny nośnik” oznacza każde 
urządzenie umożliwiające konsumentowi 
lub dostawcy przechowywanie informacji 
kierowanych do niego osobiście, w sposób 
umożliwiający dostęp do tych informacji w 
przyszłości przez okres odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które 
pozwala na odtworzenie przechowywanych 
informacji w niezmienionej postaci.

Or. en

Poprawka 442
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub usługę cyfrową bądź się do 
tego zobowiązuje, a w zamian za to 
płacona jest określona cena albo 
konsument spełnia inne świadczenie niż 
zapłata ceny poprzez udostępnienie swoich
danych osobowych lub jakichkolwiek 
innych danych, o ile jest to możliwe 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/679, gdy takie dane są przetwarzane 
w celu zarobkowym. W umowie wskazuje 
się wyraźnie, które dane zostają 
przekazane w zamian za dostarczone 
treści.

Or. en

Poprawka 443
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. „Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub treści cyfrowe wbudowane w 
towar bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

Or. en

Poprawka 444
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena. 
Włączenie do zakresu dyrektywy płatności 
w postaci innego świadczenia niż zapłata 
ceny poprzez udostępnienie danych 
osobowych lub jakichkolwiek innych 
danych zostanie rozważone w ramach 
przyszłej procedury przeglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są dalsze badania, aby upewnić się, czy dane powinny stanowić świadczenie 
wzajemne oraz zostać włączone w zakres dyrektywy.

Poprawka 445
Angel Dzhambazki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to uiszczana jest płatność 
pieniężna.

Or. en

Poprawka 446
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub usługę cyfrową, lub
podejmuje się dostarczenia takich treści 
lub usługi, a w zamian za to płacona jest 
określona cena albo konsument spełnia 
inne świadczenie niż zapłata ceny, jak 
dostarczenie danych osobowych lub 
innych danych przez konsumenta lub 
gromadzenie ich przez dostawcę lub 
stronę trzecią w interesie dostawcy.

Or. fr

Poprawka 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub towar zawierający 
wbudowane treści cyfrowe bądź się do 
tego zobowiązuje, a w zamian za to 
płacona jest określona cena.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie treści cyfrowych powinna mieć zastosowanie do wszystkich odpłatnych 
treści cyfrowych, w tym wszystkich wbudowanych treści cyfrowych, aby konsumenci oraz 
dostawcy mieli jasność co do statusu dostarczonych treści cyfrowych wbudowanych w 
fizyczny towar, natomiast nie powinna mieć zastosowania do treści dostarczanych 
nieodpłatnie, wobec których konsumenci niekoniecznie oczekują lub wymagają takiego 
samego poziomu niezawodności jak od treści odpłatnych. Nakładanie nadmiernych obciążeń 
na małych dostawców treści cyfrowych byłoby nieproporcjonalną reakcją w odpowiedzi na 
problemy, jakich doświadczają konsumenci w niektórych krajach europejskich.

Poprawka 448
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści
lub usługi cyfrowe bądź się do tego 
zobowiązuje, a w zamian za to płacona jest 
określona cena albo konsument aktywnie 
spełnia inne świadczenie niż zapłata ceny 
poprzez udostępnienie danych osobowych 
lub jakichkolwiek innych danych.

Or. ro
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Poprawka 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści
lub usługi cyfrowe bądź się do tego 
zobowiązuje, w zamian za zapłatę ceny lub 
przekazanie danych osobowych.

Or. en

Poprawka 450
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub usługę cyfrową bądź się do 
tego zobowiązuje, a w zamian za to 
płacona jest określona cena lub konsument 
aktywnie spełnia inne świadczenie niż 
zapłata ceny poprzez udostępnienie danych 
osobowych lub jakichkolwiek innych 
danych.

Or. it

Poprawka 451
Jean-Marie Cavada
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez
dobrowolne udostępnienie danych 
osobowych.

Or. fr

Poprawka 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe lub usługę cyfrową w zamian za
zapłatę ceny lub dane osobowe lub inne
dane dostarczone przez konsumenta lub 
gromadzone przez dostawcę lub osobę 
trzecią.

Or. en

Poprawka 453
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena
albo konsument aktywnie spełnia inne
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena,
konsument przekazuje dane osobowe lub
inne dane mające wartość ekonomiczną 
bądź dostawca lub osoba trzecia gromadzi 
takie dane.

Or. ro

Poprawka 454
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych.

Or. en

Poprawka 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
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cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

„Jakiekolwiek inne dane” nie mogą być uznawane za świadczenie wzajemne, gdyż wartość 
przetwarzania jakichkolwiek innych danych oraz korzyści z ich przetwarzania często stanowią 
rezultat wspólnych wysiłków użytkowników i dostawców

Poprawka 456
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych lub 
jakichkolwiek innych danych.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
cyfrowe bądź się do tego zobowiązuje, a w 
zamian za to płacona jest określona cena 
albo konsument aktywnie spełnia inne 
świadczenie niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych osobowych.

Or. en

Poprawka 457
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa stosuje się do umów o 
dostarczanie produktu cyfrowego 

2. Dyrektywa stosuje się do umów o 
dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
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opracowanego zgodnie ze wskazówkami 
klienta.

cyfrowej opracowanych zgodnie ze 
wskazówkami klienta.

Or. it

Poprawka 458
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa stosuje się do umów o 
dostarczanie produktu cyfrowego 
opracowanego zgodnie ze wskazówkami 
klienta.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
umów o dostarczanie treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej opracowanych zgodnie ze 
wskazówkami klienta.

Or. fr

Poprawka 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa stosuje się do umów o 
dostarczanie produktu cyfrowego 
opracowanego zgodnie ze wskazówkami 
klienta.

2. Dyrektywa stosuje się do umów o 
dostarczanie treści cyfrowych 
opracowanych zgodnie ze wskazówkami 
klienta.

Or. en

Poprawka 460
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE599.502v02-00 82/172 AM\1117404PL.docx

PL

2a. Zawartą umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych uważa się za umowę 
sprzedaży.

Or. en

Poprawka 461
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się także do trwałych nośników 
zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest 
używany wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 462
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się także do trwałych nośników 
zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest 
używany wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się także do trwałych nośników 
zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest 
używany wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych.

3. Dyrektywa nie stosuje się do 
trwałych nośników zawierających treści 
cyfrowe w przypadkach, gdy trwały nośnik 
jest używany wyłącznie do dostarczenia 
treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się także do trwałych nośników 
zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest
używany wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych.

3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się do towarów, w które 
wbudowano treści cyfrowe, chyba że 
dostawca dowiedzie, że brak zgodności 
związany jest z częścią sprzętową towaru.. 
Niniejsza dyrektywa stosuje się również do 
fizycznych nośników używanych
wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych, chyba że dostawca dowiedzie, 
że brak zgodności związany jest z 
fizycznym nośnikiem.

Or. en

Poprawka 465
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Z wyjątkiem art. 5 i 11 dyrektywa 
stosuje się także do trwałych nośników 
zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest
używany wyłącznie do dostarczenia treści 
cyfrowych.

3. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
towarów, w które wbudowano treści 
cyfrowe, chyba że dostawca dowiedzie, że 
brak zgodności związany jest częścią 
sprzętową towaru.

Or. en

Poprawka 466
Eva Maydell, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy treści cyfrowe są 
dostarczane na fizycznym nośniku lub 
zostały wbudowane w towar, niniejsza 
dyrektywa, z wyjątkiem art. 5 i 11, stosuje 
się do każdego braku zgodności, chyba że 
dostawca dowiedzie, że brak zgodności 
związany jest z fizycznym nośnikiem lub 
częścią sprzętową towaru.

Or. en

Poprawka 467
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przepisy niniejszej dyrektywy 
odnoszą się również do treści cyfrowych 
będących częścią towarów. Niezależnie od 
oddzielnych stosunków umownych, 
dostawca towaru jest odpowiedzialny 
względem konsumenta za spełnienie 
obowiązków odnoszących się do treści 
cyfrowych.



AM\1117404PL.docx 85/172 PE599.502v02-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowione wymogi względem zgodności treści cyfrowych z umową i roszczenia prawne 
przysługujące konsumentom w przypadku niezgodności z umową stanowią uzasadnione i 
właściwe kryterium, dlatego powinny odnosić się również do treści cyfrowych będących 
częścią towarów fizycznych. Aby ułatwić konsumentowi dochodzenie jego praw, sprzedawca 
towaru powinien przejąć odpowiedzialność za zgodność z umową niezależnie od oddzielnych 
stosunków umownych.

Poprawka 468
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do wszystkich umów o 
dostarczanie wbudowanych treści lub 
usług cyfrowych, chyba że dostawca 
dowiedzie, że brak zgodności związany jest 
z częścią materialną produktu.

Or. fr

Poprawka 469
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dyrektywa stosuje się do towarów, 
w które wbudowano treści cyfrowe, chyba 
że dostawca dowiedzie , że brak zgodności 
nie jest związany ze częścią sprzętową 
danego towaru.

Or. it
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Poprawka 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się 
do wbudowanych treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za 
inne świadczenie niż zapłata ceny w 
zakresie, w jakim dostawca wymaga od 
konsumenta przekazania danych 
osobowych, których przetwarzanie jest 
absolutnie niezbędne do wykonania 
umowy lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa i dostawca nie 
wykorzystuje następnie tych danych w 
sposób niezgodny z tym przeznaczeniem. 
Dyrektywa także nie ma zastosowania do 
danych innych niż osobowe, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia 
zgodności treści cyfrowych z umową lub 
których przekazanie wynika z przepisów 
prawa, a dostawca nie wykorzystuje tych 
danych w celach handlowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 472
Antanas Guoga
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, które są
absolutnie niezbędne do wykonania 
umowy lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa i dostawca nie 
wykorzystuje następnie tych danych.

Or. en

Poprawka 473
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za 
inne świadczenie niż zapłata ceny w 
zakresie, w jakim dostawca wymaga od 
konsumenta przekazania danych 
osobowych, których przetwarzanie jest 
absolutnie niezbędne do wykonania 
umowy lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa i dostawca nie
wykorzystuje następnie tych danych w 
sposób niezgodny z tym przeznaczeniem. 

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, jeśli dane osobowe lub inne 
dane przekazane przez konsumenta są 
wykorzystywane przez dostawcę przede 
wszystkim w celu dostawy całości lub 
części treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
lub do spełnienia wymogów prawnych, 
którym podlega dostawca, i dostawca nie
przetwarza danych osobowych ani innych 
danych do żadnych innych celów.
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Dyrektywa także nie ma zastosowania do 
danych innych niż osobowe, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia 
zgodności treści cyfrowych z umową lub 
których przekazanie wynika z przepisów 
prawa, a dostawca nie wykorzystuje tych 
danych w celach handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagana jest większa przejrzystość, ponieważ zakres wykorzystania „danych osobowych, 
których przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa”, jest bardzo wąski, a dane mogłyby być 
wykorzystywane do uzasadnionych celów handlowych wykraczających poza samą sprzedaż.

Poprawka 474
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa nie stosuje się 
również do danych osobowych innych niż
aktywnie przekazywane przez konsumenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie istnieją ramy prawne dla przetwarzania jakichkolwiek innych danych, stąd też tworzenie 
analogii pomiędzy legalnym przetwarzaniem danych osobowych a przetwarzaniem 
jakichkolwiek innych danych wywołuje niepewność prawa. Należy także wyjaśnić, że 
powiązanie oparte na przepływie danych powstałe na podstawie ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych niekoniecznie oznacza, że został nawiązany stosunek umowny, w związku z 
czym prosta czynność gromadzenia danych nie powoduje włączenia takiego powiązania 
opartego na przepływie danych w zakres dyrektywy

Poprawka 475
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, na przykład zdjęć, wierszy, 
piosenek i innych danych wytworzonych 
przez użytkowników, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia zgodności 
treści cyfrowych z umową lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa, a 
dostawca nie wykorzystuje tych danych w 
celach handlowych.

Or. it

Poprawka 476
Dita Charanzová
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych osobowych, o 
których przekazanie dostawca zwraca się 
do konsumenta i które nie zostają podane, 
przesłane, udostępnione, licencjonowane 
lub w inny sposób przekazane przez 
dostawcę osobie trzeciej.

Or. en

Poprawka 477
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa nie ma także
zastosowania do danych innych niż 
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osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie
przetwarza tych danych w żadnym innym 
celu zarobkowym.

Or. en

Poprawka 478
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych lub usług cyfrowych
dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

Or. it

Poprawka 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

4. „Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do 
wykonania umowy lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa i 
dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z
rozporządzeniem (UE) 2016/679. 
Dyrektywa także nie ma zastosowania do 
danych innych niż osobowe, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia zgodności 
treści cyfrowych z umową lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa, a 
dostawca nie wykorzystuje tych danych w 
celach handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zamieszczenie w tekście dyrektywy uściślenia, że jej przepisy nie mają na celu 
wymuszenia swojego zastosowania ani kolizji względem przepisów ogólnego rozporządzenia 
(UE) 2016/679 o ochronie danych.

Poprawka 480
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w zakresie, w 
jakim dostawca wymaga od konsumenta 
przekazania danych osobowych, których 
przetwarzanie jest absolutnie niezbędne
do wykonania umowy lub których
przekazanie wynika z przepisów prawa i 

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści
lub usług cyfrowych dostarczanych w 
zamian za inne świadczenie niż zapłata 
ceny w zakresie, w jakim przetwarzanie
danych osobowych lub innych danych 
dostarczonych przez konsumenta jest
konieczne do zawarcia lub wykonania 
umowy lub ich przekazanie wynika z 
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dostawca nie wykorzystuje następnie tych 
danych w sposób niezgodny z tym 
przeznaczeniem. Dyrektywa także nie ma 
zastosowania do danych innych niż 
osobowe, o których przekazanie dostawca 
zwraca się do konsumenta w celu 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa, a dostawca nie 
wykorzystuje tych danych w celach 
handlowych.

przepisów prawa i dostawca nie 
wykorzystuje następnie tych danych w 
sposób niezgodny z tym przeznaczeniem. 
Dyrektywa także nie ma zastosowania do 
danych innych niż osobowe, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia zgodności 
treści cyfrowych z umową lub których 
przekazanie wynika z przepisów prawa, a 
dostawca nie wykorzystuje tych danych w
innym celu.

Or. fr

Poprawka 481
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik;

a) usług innych niż dostarczanie 
treści cyfrowych i usług cyfrowych;

Or. it

Poprawka 482
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik;

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik, jak 
np. usług prawnych;

Or. de
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Uzasadnienie

Dzięki temu wyjaśnieniu można uniknąć trudności z interpretacją i uzyskać jasność prawa w 
obszarze, który zazwyczaj wchodzi w zakres odstępstwa określonego w art. 3 ust. 5 lit. a), 
ponieważ świadczenie charakterystyczne nie polega na dostarczaniu treści cyfrowych.

Poprawka 483
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik;

a) usług, których głównym 
przedmiotem nie jest dostawa treści ani 
usług cyfrowych, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie do ich takich 
usług;

Or. en

Poprawka 484
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik;

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik –
takich jak usługi prawne;

Or. ro

Poprawka 485
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a



AM\1117404PL.docx 95/172 PE599.502v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usług świadczonych przez 
dostawcę, w których dominuje element 
działania człowieka, a format cyfrowy jest 
wykorzystywany głównie jako nośnik;

a) usług, w których format cyfrowy 
jest wykorzystywany głównie jako nośnik
lub do udostępniania takich usług;

Or. en

Poprawka 486
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) usług o charakterze 
nieekonomicznym świadczonych w
interesie ogólnym;

Or. fr

Poprawka 487
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) działań, które są związane z
wykonywaniem władzy publicznej zgodnie 
z art. 45 Traktatu;

Or. fr

Poprawka 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług łączności elektronicznej 
zdefiniowanych w dyrektywie 
2002/21/WE;

b) usług łączności elektronicznej 
zdefiniowanych w dyrektywie 
2002/21/WE, z wyjątkiem usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących 
numerów, które są objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Komunikatory internetowe takie jak Skype i WhatsApp powinny być objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy, w szczególności przepisami regulującymi zgodność usług i czas trwania umowy. 
Dlatego tez poprawka ma uwzględniać wniosek Komisji dotyczący dyrektywy ustanawiającej 
europejski kodeks łączności elektronicznej (przekształcenie), wprowadzając wyjątek od 
wyłączenia spod zakresu dyrektywy usług łączności elektronicznej zdefiniowanych w 
dyrektywie 2002/21/WE.

Poprawka 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dostarczania treści cyfrowych na 
podstawie wolnej lub otwartej licencji, 
jeżeli nie istnieją żadne inne stosunki i 
zobowiązania umowne poza 
zobowiązaniem do przestrzegania 
warunków licencji.

Or. en

Poprawka 490
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. dostarczania wyciągów z rejestrów 
publicznych prowadzonych przez osobę 
sprawującą funkcję publiczną lub przez 
urząd, które są zobowiązane ustawowo do 
niezależności lub bezstronności i nie 
prowadzą działalności gospodarczej, 
handlowej, rzemieślniczej ani zawodowej, 
lecz działają w ramach niezależnego 
wymiaru sprawiedliwości.

Or. de

Uzasadnienie

Podobny ustęp jest zawarty również w artykule 3 dyrektywy 2011/83/UE (dyrektywa w 
sprawie praw konsumentów).

Poprawka 491
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. f) usług polegających na 
przedstawieniach publicznych, gdzie treści 
cyfrowe są jednym z elementów 
przedstawienia artystycznego lub 
spektaklu, takich jak projekcje kinowe lub 
przedstawienia na żywo.

Or. fr

Poprawka 492
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania w odniesieniu do 
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udostępniania rejestrów publicznych 
prowadzonych w formie elektronicznej i 
wydawania wyciągów z takich rejestrów.

Or. de

Poprawka 493
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się 
do dostarczania wypisów cyfrowych z 
rejestrów publicznych.

Or. ro

Poprawka 494
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i
środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

6. W przypadku umów o dostarczenie 
treści lub usług cyfrowych, które zawierają 
dodatkowe zobowiązania umowne, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
jedynie do zobowiązań i praw stron 
występujących jako dostawca i konsument
danych treści cyfrowych lub danej usługi
cyfrowej oraz do środków zaradczych im 
przysługujących.

Or. ro

Poprawka 495
Eva Paunova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i
środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

6. W przypadku umów
przewidujących zarówno dostarczenie 
treści lub usług cyfrowych, jak i innych 
towarów lub usług, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i
praw stron występujących jako dostawca i 
konsument danych treści cyfrowych lub 
danej usługi cyfrowej.

Or. en

Poprawka 496
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i 
środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

6. W przypadku umów o dostarczanie 
treści cyfrowych, które zawierają 
dodatkowe zobowiązania umowne, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
jedynie do zobowiązań i środków 
zaradczych stron występujących jako 
dostawca i konsument treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 497
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej zawierają dodatkowe elementy, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
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środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

jedynie do zobowiązań i środków 
zaradczych stron występujących jako 
dostawca i konsument treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej.

Or. fr

Poprawka 498
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i 
środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej zawierają dodatkowe elementy, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
jedynie do zobowiązań i środków 
zaradczych stron występujących jako 
dostawca i konsument treści cyfrowych.

Or. it

Poprawka 499
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe elementy, niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań i 
środków zaradczych stron występujących 
jako dostawca i konsument treści 
cyfrowych.

6. W przypadku umów, które obok 
dostarczania treści cyfrowych zawierają 
dodatkowe zobowiązania umowne, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
jedynie do praw i zobowiązań stron 
występujących jako dostawca i konsument 
treści cyfrowych.

Or. fr
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Poprawka 500
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego
poszczególne sektory lub zakresy 
przedmiotowe, pierwszeństwo ma przepis 
innego aktu prawnego Unii.

7. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego dany 
sektor lub daną dziedzinę, przepis tego
innego aktu prawnego Unii jest wiodący i 
ma zastosowanie do tych poszczególnych 
sektorów.

Or. en

Poprawka 501
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego 
poszczególne sektory lub zakresy 
przedmiotowe, pierwszeństwo ma przepis 
innego aktu prawnego Unii.

7. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego 
poszczególne sektory lub zakresy 
przedmiotowe, wiodący jest przepis innego 
aktu prawnego Unii.

Or. en

Poprawka 502
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
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fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych.

danych osobowych. Prawa konsumenta 
przewidziane w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE pozostają 
nienaruszone i mogą być wykonywane 
zgodnie z przewidzianymi warunkami.

Or. ro

Poprawka 503
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych.

8. Żaden przepis niniejszej dyrektywy 
ani jakiegokolwiek aktu transponującego 
ją do prawa krajowego nie może w żaden 
sposób ograniczyć przewidzianej w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz w 
dyrektywie 2002/58/WE istniejącej 
ochrony osób fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych ani jej 
osłabić.

Or. en

Poprawka 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla przewidzianej w dyrektywie 
95/46/WE i rozporządzeniu (UE) 
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fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych.

2016/679 istniejącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych.

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony danych 
osobowych przewidzianej w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz 
w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 506
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych.

8. Niniejsza dyrektywa jest bez 
uszczerbku dla istniejącej ochrony danych 
osobowych przewidzianej w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679.

Or. en

Poprawka 507
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. O ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej, nie może ona wpływać na 
krajowe ogólne prawo umów, między 
innymi na przepisy dotyczące zawierania, 
ważności lub skutków umowy, w tym
konsekwencje rozwiązania umowy.

9. O ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej, nie może ona wpływać na 
krajowe ogólne prawo umów, między 
innymi na przepisy dotyczące zawierania, 
ważności lub skutków umowy, w tym
konsekwencje rozwiązania lub 
unieważnienia umowy.

Or. ro

Poprawka 508
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. O ile niniejsza dyrektywa nie
stanowi inaczej, nie może ona wpływać na 
krajowe ogólne prawo umów, między 
innymi na przepisy dotyczące zawierania, 
ważności lub skutków umowy, w tym 
konsekwencje rozwiązania umowy.

9. Niniejsza dyrektywa nie może 
wpływać na krajowe ogólne prawo umów, 
między innymi na przepisy dotyczące 
zawierania umów, ważności lub skutków 
umowy, w tym konsekwencje rozwiązania 
umowy, w zakresie, o ile nie stanowi ona 
inaczej.

Or. en

Poprawka 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreśla się

Poziom harmonizacji

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
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odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
tym również przepisów surowszych lub 
łagodniejszych w celu zapewnienia innego 
poziomu ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 510
Mylène Troszczynski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
tym również przepisów surowszych lub 
łagodniejszych w celu zapewnienia innego 
poziomu ochrony konsumentów.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis sprzeczny z zasadą pomocniczości. Państwa członkowskie powinny móc swobodnie 
wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisy, które uważają za istotne dla interesu ich 
obywateli.

Poprawka 511
Dennis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
tym również przepisów surowszych lub 

Państwa członkowskie mogą utrzymać już 
obowiązujących, surowszych przepisów o 
ochronie konsumentów, a wdrażanie 
niniejszej dyrektywy nie powinno w 
żadnym razie stanowić przyczyny 
osłabienia ochrony konsumentów w 
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łagodniejszych w celu zapewnienia innego 
poziomu ochrony konsumentów.

dziedzinach objętych zakresem prawa 
Unii. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez
uszczerbku dla ogólnych praw 
materialnych i procesowych, na które 
mogą powoływać się konsumenci na 
podstawie przepisów krajowych 
regulujących odpowiedzialność umowną i 
pozaumowną.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna harmonizacja może leżeć w interesie społeczeństwa tylko wtedy, gdy jest utrzymany 
najwyższy poziom ochrony konsumenta.

Poprawka 512
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w
tym również przepisów surowszych lub 
łagodniejszych w celu zapewnienia innego
poziomu ochrony konsumentów.

Państwa członkowskie mogą utrzymywać
lub wprowadzić surowsze przepisy 
odbiegające od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 513
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać w mocy ani wprowadzać 
przepisów odbiegających od tych, które 
zostały ustanowione w niniejszej 

Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
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dyrektywie, w tym również przepisów 
surowszych lub łagodniejszych w celu 
zapewnienia innego poziomu ochrony 
konsumentów.

tym również przepisów surowszych lub 
łagodniejszych w celu zapewnienia
jednolitego poziomu ochrony 
konsumentów.

Or. ro

Poprawka 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą
utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w 
tym również przepisów surowszych lub 
łagodniejszych w celu zapewnienia innego 
poziomu ochrony konsumentów.

Państwa członkowskie nie mogą 
wprowadzać przepisów odbiegających od 
tych, które zostały ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, w tym również 
przepisów surowszych lub łagodniejszych 
w celu zapewnienia innego poziomu 
ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Dla jasności konsumentów nie należy zakłócać ani zmieniać przyjętych systemów krajowych 
regulujących zasady dostarczania treści cyfrowych.

Poprawka 515
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Warunki umowne szkodliwe dla prawa do 
ochrony danych konsumenta

Warunki umowne dotyczące 
przetwarzania danych osobowych 
dostarczonych dostawcy przez 
konsumenta lub zgromadzonych przez 
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dostawcę lub stronę trzecią w interesie 
dostawcy w związku z zawarciem lub 
wykonaniem umowy, które łamią 
jakiekolwiek prawo przysługujące 
konsumentowi jako podmiotowi danych 
na mocy dyrektywy 95/46/WE i 
rozporządzenia (UE) 2016/679, w tym 
warunki definiujące funkcje, 
interoperacyjność lub inne właściwości 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w 
sposób niezgodny z dyrektywą 95/46/WE i 
rozporządzeniem (UE) 2016/679, nie są 
wiążące dla konsumenta. Pozostałe 
warunki umowy nadal obowiązują strony, 
jeżeli umowa może istnieć z wyłączeniem 
niewiążących warunków.

Or. it

Poprawka 516
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Obowiązki w zakresie przekazywania 
informacji

Przed zawarciem umowy o dostarczanie 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
podmiot profesjonalny przekazuje 
konsumentowi informacje przewidziane w 
art. 6 i 8 dyrektywy 2011/83/UE w jasny i 
zrozumiały sposób.

Or. fr

Poprawka 517
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

10. Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
własności intelektualnej, w szczególności, 
w przypadku prawa autorskiego, praw i 
zobowiązań przewidzianych w dyrektywie 
2001/29/WE.

Or. fr

Poprawka 518
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie treści cyfrowych Dostarczanie treści lub usług cyfrowych

Or. ro

Poprawka 519
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie treści cyfrowych Dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej

Or. en

Poprawka 520
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie treści cyfrowych Dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej

Or. it

Poprawka 521
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie treści cyfrowych Dostarczanie treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej

Or. fr

Poprawka 522
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych, dostawca dostarcza treści 
cyfrowe

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści lub usług cyfrowych, dostawca 
dostarcza treści lub usługi cyfrowe

Or. ro

Poprawka 523
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych, dostawca dostarcza treści 
cyfrowe

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, 
dostawca dostarcza treści cyfrowe lub 
usługę cyfrową

Or. it

Poprawka 524
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych, dostawca dostarcza treści 
cyfrowe

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych, dostawca dostarcza treści 
cyfrowe konsumentowi.

Or. en

Poprawka 525
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych, dostawca dostarcza treści 
cyfrowe

1. Wykonując umowę o dostarczanie 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, 
dostawca dostarcza treści cyfrowe

Or. fr

Poprawka 526
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) konsumentowi; lub skreśla się

Or. en

Poprawka 527
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe są 
udostępniane konsumentowi lub przez 
którą konsument uzyskuje dostęp do tych 
treści i którą konsument wybrał do 
otrzymywania treści cyfrowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 528
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe są 
udostępniane konsumentowi lub przez 
którą konsument uzyskuje dostęp do tych 
treści i którą konsument wybrał do 
otrzymywania treści cyfrowych.

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa są udostępniane 
konsumentowi lub przez którą konsument 
uzyskuje dostęp do tych treści i którą 
konsument wybrał do otrzymywania treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Or. ro

Poprawka 529
Marco Zullo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe są 
udostępniane konsumentowi lub przez 
którą konsument uzyskuje dostęp do tych 
treści i którą konsument wybrał do 
otrzymywania treści cyfrowych.

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa są udostępniane 
konsumentowi lub przez którą konsument 
uzyskuje dostęp do tych treści i którą 
konsument wybrał do otrzymywania treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Or. it

Poprawka 530
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe są 
udostępniane konsumentowi lub przez 
którą konsument uzyskuje dostęp do tych 
treści i którą konsument wybrał do 
otrzymywania treści cyfrowych.

b) osobie trzeciej, która jest 
operatorem fizycznej lub wirtualnej 
platformy, na której treści cyfrowe są 
udostępniane konsumentowi lub przez 
którą konsument uzyskuje dostęp do tych 
treści i którą konsument wybrał do 
otrzymywania treści cyfrowych lub

Or. it

Poprawka 531
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) osobie trzeciej wybranej przez 
konsumenta.
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Or. it

Poprawka 532
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej.
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) –
osobie trzeciej wybranej przez 
konsumenta, w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej.

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej.

Or. en

Poprawka 533
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Z wyjątkiem sytuacji, w której
dostawca i konsument postanowili inaczej, 
dostawca dostarcza treści cyfrowe lub 
usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu 
umowy, bez zbędnej zwłoki. Dostawca 
wypełnia swój obowiązek dostarczenia w 
momencie, gdy treści cyfrowe lub usługa 
cyfrowa są udostępniane konsumentowi
lub stają się dla niego dostępne, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) lub c) –
osobie trzeciej wybranej przez 
konsumenta, w zależności od tego, co ma 
zastosowanie.
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Or. en

Poprawka 534
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Z wyjątkiem sytuacji, w której 
strony postanowiły inaczej, dostawca 
dostarcza treści lub usługi cyfrowe bez 
zbędnej zwłoki i nie później niż 30 dni od 
daty zawarcia umowy. Domniemywa się, 
że dostarczenie ma miejsce w momencie, 
gdy treści lub usługi cyfrowe zostają 
dostarczone konsumentowi, a w przypadku 
stosowania ust. 1 lit. b) – osobie trzeciej 
wybranej przez konsumenta, w zależności 
od tego, co nastąpi wcześniej.

Or. ro

Poprawka 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej.
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
lub usługę cyfrową niezwłocznie po 
zawarciu umowy, o ile strony nie 
postanowiły inaczej. Dostawca wypełnia 
swój obowiązek dostarczenia w momencie, 
gdy treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
udostępniane konsumentowi lub stają się 
dla niego dostępne, a w przypadku 
stosowania ust. 1 lit. b) lub c) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co ma zastosowanie.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 18 ust. 1 dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 536
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
lub usługę cyfrową w terminie jednego 
miesiąca po zawarciu umowy, o ile strony 
nie postanowiły inaczej. Domniemywa się, 
że dostarczenie ma miejsce w momencie, 
gdy treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
zostają udostępnione konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Or. it

Poprawka 537
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, o 
ile strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Or. en
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Poprawka 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe
bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, o 
ile strony nie postanowiły inaczej. 
Domniemywa się, że dostarczenie ma 
miejsce w momencie, gdy treści cyfrowe 
zostają dostarczone konsumentowi, a w 
przypadku stosowania ust. 1 lit. b) – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Or. en

Poprawka 539
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy dostarczanie treści cyfrowych 
lub usługi cyfrowej odbywa się 
natychmiastowo po zawarciu umowy, 
dostawca informuje w należyty sposób 
konsumenta o utracie prawa do 
odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 16 
lit. m) dyrektywy 2011/83/UE w sprawie 
praw konsumentów.

Or. fr

Poprawka 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dostawca nie ponosi winy za 
opóźnienie w dostarczaniu treści 
cyfrowych, jeżeli wykaże, że opóźnienie 
nie wynika z problemu, który wystąpił na 
platformie odsprzedaży treści lub 
problemów z dostępem do internetu.

Or. fr

Poprawka 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Zgodność treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową

1. Aby treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
były zgodne z umową, muszą one spełniać 
wymogi określone w art. 6, 6a, 7 i 8.

2. W przypadku umów, na podstawie 
których treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
mają być dostarczane przez pewien czas, 
treści cyfrowe i usługa cyfrowa muszą być 
zgodne z umową przez cały ten okres. 
Okresowe przerwy w dostawie treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, za które 
odpowiada dostawca, traktuje się jako 
przypadki niezgodności z umową.

3. O ile strony nie postanowiły inaczej, 
treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
dostarczane zgodnie z najnowszą ich 
wersją dostępną w momencie zawierania 
umowy.

4. Dostawca musi dopilnować, aby 
konsument był powiadamiany o 
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aktualizacjach treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej i otrzymywał aktualizacje treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, które są 
niezbędne do zachowania zgodności treści 
cyfrowych i usługi cyfrowej z umową. 
Jeżeli konsument postanowi zachować 
swoją dotychczasową wersję treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej, ta 
dotychczasowa wersja pozostaje dostępna 
w rozsądnych ramach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaleca się bardziej czytelną strukturę: art. 5a zawiera formułę wprowadzającą o zgodności 
oraz porusza niektóre kwestie horyzontalne, art. 6 dotyczy wymogów podmiotowych, art. 7 –
wymogów przedmiotowych itd.

Poprawka 542
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność treści cyfrowych z umową Zgodność treści lub usług cyfrowych z 
umową

Or. ro

Poprawka 543
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność treści cyfrowych z umową Zgodność treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową

Or. en
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Poprawka 544
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność treści cyfrowych z umową Zgodność treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową

Or. it

Poprawka 545
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność treści cyfrowych z umową Zgodność treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową

Or. fr

Poprawka 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność treści cyfrowych z umową Wymagania w zakresie zgodności treści 
cyfrowych z umową

Or. en

Poprawka 547
Virginie Rozière
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Dostawca ma obowiązek 
dostarczać konsumentowi treści cyfrowe 
lub usługę cyfrową zgodne z umową.

Or. fr

Poprawka 548
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli, w stosownych przypadkach:

1. Umowa określa wszystkie 
odpowiednie cechy w celu dokonania 
oceny zgodności treści lub usługi 
cyfrowej, a także odpowiednie informacje 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z obowiązkiem 
ustanowionym w rozporządzeniu (UE) 
2016/679.

Treści cyfrowe są zgodne z umową, jeżeli, 
w stosownych przypadkach:

Or. en

Poprawka 549
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli, w stosownych przypadkach:

1. Treści lub usługi cyfrowe są 
zgodne z umową, jeżeli, w stosownych 
przypadkach:

Or. ro
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Poprawka 550
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli, w stosownych przypadkach:

1. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
są zgodne z umową, jeżeli, w stosownych 
przypadkach:

Or. it

Poprawka 551
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli, w stosownych przypadkach:

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli (w zależności od tego, co ma 
zastosowanie):

Or. en

Poprawka 552
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 
jeżeli, w stosownych przypadkach:

1. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
są zgodne z umową, jeżeli:

Or. fr

Poprawka 553
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Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy oraz 
wszelkimi reklamami, które mogą być 
przypisane dostawcy, chyba że dostawca 
wykaże, że nie wiedział o takich 
reklamach;

Or. it

Poprawka 554
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

a) ich ilość, jakość, opis, czas trwania 
oraz wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z 
informacjami podanymi przez dostawcę;

Or. fr

Poprawka 555
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

a) ich ilość, jakość, opis, czas trwania 
oraz wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

Or. ro

Poprawka 556
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

a) ich ilość, jakość plików, opis, czas 
trwania oraz wersja, a także 
funkcjonalność, interoperacyjność i inne 
ich właściwości, takie jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, 
są zgodne z umową, w tym z wszelkimi 
informacjami przekazywanymi przed 
zawarciem umowy stanowiącymi część 
umowy;

Or. fr

Poprawka 557
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność,
interoperacyjność i inne ich właściwości, 

a) ich ilość, jakość, czas trwania,
funkcjonalność, kompatybilność i inne ich 
właściwości, takie jak dostępność, ciągłość 
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takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

dostarczania oraz bezpieczeństwo, są 
zgodne z umową, w tym z wszelkimi 
informacjami przekazywanymi przed 
zawarciem umowy stanowiącymi część 
umowy;

Or. fr

Poprawka 558
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości, 
takie jak dostępność, ciągłość dostarczania 
oraz bezpieczeństwo, są zgodne z umową, 
w tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

a) ich ilość, jakość, czas trwania oraz 
wersja, a także funkcjonalność i inne ich 
właściwości, takie jak efektywność,
dostępność, ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, są zgodne z umową, w 
tym z wszelkimi informacjami 
przekazywanymi przed zawarciem umowy 
stanowiącymi część umowy;

Or. fr

Poprawka 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nadają się do szczególnego celu, do 
jakiego potrzebne są konsumentowi i o 
którym konsument powiadomił dostawcę 
w momencie zawarcia umowy, a dostawca 
to zaakceptował;

b) odpowiadają uzasadnionym 
oczekiwaniom konsumentów oraz nadają 
się do szczególnego celu, do jakiego 
potrzebne są konsumentowi;

Or. en
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Poprawka 560
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nadają się do szczególnego celu, do 
jakiego potrzebne są konsumentowi i o 
którym konsument powiadomił dostawcę 
w momencie zawarcia umowy, a dostawca 
to zaakceptował;

b) nadają się do szczególnego celu, do 
jakiego potrzebne są konsumentowi i o 
którym konsument powiadomił dostawcę
najpóźniej w momencie zawarcia umowy, 
a dostawca to zaakceptował;

Or. fr

Poprawka 561
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) służą osiągnięciu celów, do jakich 
zwykle służą treści cyfrowe tego samego 
rodzaju, oraz posiadają określone cechy, 
m.in. funkcjonalność i interoperacyjność, 
a także inne właściwości, takie jak 
dostępność, ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, których konsumenci 
mogą zasadnie oczekiwać oczekiwać, 
mając na uwadze:

1) uzasadnione oczekiwania 
konsumentów;

2) istniejące międzynarodowe lub 
europejskie normy techniczne lub w 
przypadku braku takich norm, 
obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz

3) istniejące najlepsze praktyki w zakresie 
bezpieczeństwa systemów informacji i 
otoczenia cyfrowego;

4) wszelkie publiczne oświadczenia 
składane przez dostawcę lub w jego 
imieniu albo przez inną osobę na 
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wcześniejszych etapach łańcucha 
transakcji, chyba że dostawca udowodni, 
że

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) przed zawarciem umowy oświadczenie 
zostało skorygowane, a konsument został 
wyraźnie zapoznany przez przedsiębiorcę z 
tą korektą;

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 562
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nadają się do celów, do których 
treści lub usługi cyfrowe tego samego 
rodzaju są normalnie stosowane;

Or. fr

Poprawka 563
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wykazują jakość i wykonanie, 
które są normalne dla treści lub usług 
tego samego rodzaju i jakich konsument 
może racjonalnie oczekiwać, z uwagi na 
charakter treści lub usługi i, w 
stosownych przypadkach, biorąc pod 
uwagę wszelkie oświadczenia publiczne 
na temat szczególnych właściwości treści 
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lub usługi, jakie wygłosił na ich temat 
dostawca lub osoba trzecia będąca jego 
przedstawicielem, w szczególności w 
reklamie lub na etykiecie.

Or. fr

Poprawka 564
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zostały dostarczone wraz z 
instrukcją i wsparciem technicznym dla 
konsumenta wymaganymi na podstawie 
umowy oraz oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 565
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zostały dostarczone wraz z
instrukcją i wsparciem technicznym dla 
konsumenta wymaganymi na podstawie 
umowy oraz

c) zostały dostarczone wraz ze 
wszystkimi dodatkami, instrukcją instalacji
i wsparciem technicznym dla konsumenta 
wymaganymi na podstawie umowy oraz

Or. it

Poprawka 566
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) są aktualizowane zgodnie z 
umową.

skreśla się

Or. en

Poprawka 567
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) są aktualizowane zgodnie z umową. d) są aktualizowane zgodnie z umową, 
informacjami przekazanymi przed 
zawarciem umowy, reklamą lub etykietą.

Or. fr

Poprawka 568
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uzasadnione oczekiwania 
konsumentów;

Or. ro

Poprawka 569
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 

skreśla się
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dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, mając na uwadze:

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz

c) wszelkie publiczne oświadczenia 
składane przez dostawcę lub w jego 
imieniu albo przez inną osobę na 
wcześniejszych etapach łańcucha 
transakcji, chyba że dostawca udowodni, 
że

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści cyfrowych.

Or. fr

Poprawka 570
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 

skreśla się
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ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, mając na uwadze:

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz

c) wszelkie publiczne oświadczenia 
składane przez dostawcę lub w jego 
imieniu albo przez inną osobę na 
wcześniejszych etapach łańcucha 
transakcji, chyba że dostawca udowodni, 
że

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści cyfrowych.

Or. it

Poprawka 571
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 

skreśla się
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pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, mając na uwadze:

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz 
oraz

c) wszelkie publiczne oświadczenia 
składane przez dostawcę lub w jego 
imieniu albo przez inną osobę na 
wcześniejszych etapach łańcucha 
transakcji, chyba że dostawca udowodni, 
że

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
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pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, 
mając na uwadze:

pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo,
oraz spełniają standardy, których 
konsument zasadnie oczekiwać, mając na 
uwadze:

Or. en

Uzasadnienie

Oczekiwania konsumentów są mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju i zastosowania 
treści oraz usług cyfrowych. Ich spełnienie należy zatem zapewnić obiektywnie, uwzględniając 
charakter oraz cel umowy, okoliczności danego przypadku, zwłaszcza w kontekście szybko 
zmieniających się modeli prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa w sektorze 
cyfrowym, szybkiego tempa innowacji treści i usług cyfrowych oraz zastosowań i praktyk 
uczestniczących stron.

Poprawka 573
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, 
mając na uwadze:

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, jakich konsument może 
zasadnie oczekiwać lub do jakich zwykle 
służą treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, 
mając na uwadze:

Or. en
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Poprawka 574
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, 
mając na uwadze:

2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności i 
innych ich właściwości, takich jak
efektywność, dostępność, ciągłość 
dostarczania oraz bezpieczeństwo, mając 
na uwadze:

Or. fr

Poprawka 575
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

skreśla się

Or. de

Poprawka 576
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

skreśla się

Or. en

Poprawka 577
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

skreśla się

Or. en

Poprawka 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

a) interoperacyjność, której 
konsument może zasadnie oczekiwać od
elektronicznego pliku dostarczonego na 
czas nieokreślony, wiąże się z wymogiem, 
by bez względu na postanowienia umowy 
ten plik elektroniczny został dostarczony 
wyłącznie w formacie otwartym. Dostawca 
takiego pliku używający własnych 
technicznych środków zabezpieczających 
udostępnia innym dostawcom plików lub 
usług cyfrowych, na żądanie, informacje 
konieczne do zapewnienia 
interoperacyjności. Nie nakłada innych 
ograniczeń sprzętowych lub w zakresie 
oprogramowania uniemożliwiających 
dostęp do pliku i korzystanie z pliku w 
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środowisku cyfrowym innym niż to, w 
którym plik został dostarczony, przy czym 
konsumenci mogą uzyskać dostęp do
treści cyfrowych bez konieczności użycia 
aplikacji lub innych technologii konwersji 
treści, do których chcą uzyskać dostęp;

Or. en

Poprawka 579
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz 
oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 580
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz 
oraz

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące normy techniczne lub w 
przypadku braku takich norm, 
obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz 
oraz

Or. en
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Poprawka 581
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, 
nie mógł być świadomy takich 
oświadczeń;

skreśla się

Or. en

Poprawka 582
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane

skreśla się

Or. en

Poprawka 583
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) oświadczenie nie mogło mieć 
wpływu na decyzję o zakupie treści 
cyfrowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 584
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe powinny być dostarczane przez 
pewien czas, są one zgodne z umową przez 
cały ten okres.

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe powinny być dostarczane przez 
pewien czas, są one zgodne z umową przez 
cały ten okres. Treści cyfrowe będące 
częścią towarów muszą być aktualizowane 
przez dostawcę w normalnym okresie 
użytkowania towaru, gdy i o ile jest to 
konieczne do korzystania zgodnie z 
przeznaczeniem na podstawie wytycznych 
ustawowych.

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowione wymogi względem zgodności treści cyfrowych z umową i roszczenia prawne 
przysługujące konsumentom w przypadku niezgodności z umową stanowią uzasadnione i 
właściwe kryterium, dlatego powinny odnosić się również do treści cyfrowych będących 
częścią towarów fizycznych. Aby ułatwić konsumentowi dochodzenie jego praw, sprzedawca 
towaru powinien przejąć odpowiedzialność za zgodność z umową niezależnie od 
ewentualnych oddzielnych stosunków umownych między konsumentem i dostawcą treści 
cyfrowych.

Poprawka 585
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe powinny być dostarczane przez 
pewien czas, są one zgodne z umową przez 
cały ten okres.

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe lub usługa cyfrowa mają być 
dostarczane przez pewien czas, są one – w 
razie konieczności włącznie włącznie z 
aktualizacjami zabezpieczeń 
zapewnianymi przez dostawcę – zgodne z 
umową przez cały ten okres.

Or. en
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Poprawka 586
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe powinny być dostarczane przez 
pewien czas, są one zgodne z umową przez 
cały ten okres.

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe lub usługa cyfrowa powinny być 
dostarczane przez pewien czas, są one 
zgodne z umową przez cały ten okres.

Or. en

Poprawka 587
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe powinny być dostarczane przez 
pewien czas, są one zgodne z umową przez 
cały ten okres.

3. Jeżeli zgodnie z umową treści 
cyfrowe lub usługa cyfrowa powinny być 
dostarczane przez pewien czas, są one 
zgodne z umową przez cały ten okres.

Or. it

Poprawka 588
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Jeżeli treści cyfrowe mają być 
dostarczane określony czas i są to treści 
cyfrowe wbudowane w towar, dostawca 
towaru zapewnia, by wbudowane treści 
cyfrowe były zgodne z umową, jak 
przewidziano w ust. 1 niniejszego 
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artykułu, oraz służyły osiągnięciu celów w 
rozumieniu ust. 2 niniejszego artykułu, 
między innymi przez aktualizację 
wbudowanych treści cyfrowych, czego 
może oczekiwać konsument, zważywszy na 
charakter towaru i umowy, jego 
świadczenie wzajemne oraz potencjalne 
zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 589
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile strony nie postanowiły 
inaczej, treści cyfrowe są dostarczane 
zgodnie z najnowszą ich wersją dostępną 
w momencie zawierania umowy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile strony nie postanowiły 
inaczej, treści cyfrowe są dostarczane 
zgodnie z najnowszą ich wersją dostępną 
w momencie zawierania umowy.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Dostarczana wersja powinna być wersją uzgodnioną pomiędzy dostawcą a konsumentem na 
podstawie wymogów technicznych oraz wymogów w zakresie interoperacyjności treści w 
środowisku cyfrowym konsumenta.

Poprawka 591
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile strony nie postanowiły 
inaczej, treści cyfrowe są dostarczane
zgodnie z najnowszą ich wersją dostępną w 
momencie zawierania umowy.

4. O ile strony nie postanowiły 
inaczej, treści cyfrowe lub usługę cyfrową 
dostarcza się zgodnie z najnowszą ich 
wersją dostępną w momencie zawierania 
umowy.

Or. en

Poprawka 592
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli umowa dotyczy treści 
kulturowych czyli dzieł chronionych 
prawem autorskim, zgodność z umową 
oznacza przestrzeganie wszystkich 
przepisów chroniących prawo autorskie.

Or. fr

Poprawka 593
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe lub usługa 
cyfrowa były zgodne z umową, muszą one 
także spełniać wymogi określone w art. 7 i 
8 oraz być zgodne z zasadą ochrony 
danych w fazie projektowania oraz z 
zasadą domyślnej ochrony danych 
określonymi w art. 25 rozporządzenia 
(UE) 2016/679.

Or. en

Poprawka 594
Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe lub usługa 
cyfrowa były zgodne z umową, muszą one 
także spełniać wymogi określone w art. 6a,
7 i 8.

Or. en

Poprawka 595
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 6a, 7 i 8.

Or. it

Poprawka 596
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Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7.

Or. fr

Poprawka 597
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7.

Or. fr

Poprawka 598
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7 i 8.

5. Aby treści cyfrowe były zgodne z 
umową, muszą one także spełniać wymogi 
określone w art. 7.

Or. fr

Poprawka 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Strony umowy mogą uzgodnić 
odstępstwo od obiektywnych kryteriów 
wymaganych zgodnie z ust. 1 i 3 pod 
warunkiem, że w chwili zawarcia umowy 
konsument znał specyfikę treści 
cyfrowych i wyraźnie ją zaakceptował, 
zawierając umowę.

Or. en

Poprawka 600
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Kryteria zgodności treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej

1. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
muszą:

a) być zdatne do szczególnego celu, o 
którym sprzedawca został poinformowany 
w momencie zawarcia umowy, chyba że 
okoliczności wskazują, że konsument nie 
polegał bądź nie powinien był polegać na 
umiejętnościach i ocenie dostawcy;

b) być zdatne do celów, do jakich zwykle 
służą treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
tego samego rodzaju;

c) być dostarczone wraz z dodatkami, 
instrukcją instalacji lub innymi 
instrukcjami określonymi w umowie;

d) mieć właściwości określone we 
wszelkich oświadczeniach sporządzonych 
przed zawarciem umowy lub reklamach.
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2. W zakresie, w jakim umowa nie 
zawiera, tam, gdzie jest to istotne, jasno i 
szczegółowo określonych wymagań 
dotyczących treści cyfrowych zgodnie z 
ust. 1, treści cyfrowe służą osiągnięciu 
pewnych celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
włącznie z zachowaniem funkcjonalności, 
interoperacyjności i innych ich 
właściwości, takich jak dostępność, 
ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, mając na uwadze:

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny;

b) tam, gdzie ma to zastosowanie, 
istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz

c) wszelkie publiczne oświadczenia 
składane przez dostawcę lub w jego 
imieniu albo przez inną osobę na 
wcześniejszych etapach łańcucha 
transakcji, chyba że dostawca udowodni, 
że:

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane;

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści cyfrowych.

Or. it

Poprawka 601
Eva Maydell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
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Obiektywne wymogi zgodności z umową

1. Treści lub usługi cyfrowe, tam, gdzie 
ma to zastosowanie:

a) nadają się do celów, jakim zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju, 
biorąc pod uwagę: tam, gdzie ma to 
zastosowanie, istniejące normy techniczne 
lub w przypadku braku takich norm, 
obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki oraz

a) są dostarczane wraz z wszelkimi 
dodatkami, instrukcją i wsparciem 
technicznym dla konsumenta 
wymaganymi na podstawie umowy oraz 
oraz

b) posiadają cechy takie jak 
funkcjonalność i interoperacyjność, a 
także inne właściwości, takie jak 
dostępność, ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, którymi zwykle 
charakteryzują się treści cyfrowe lub 
usługi cyfrowe tego samego rodzaju i 
których konsument może zasadnie 
oczekiwać z uwagi na charakter treści lub 
usług cyfrowych, biorąc pod uwagę: 
wszelkie publiczne oświadczenia składane 
przez dostawcę lub w jego imieniu albo 
przez inną osobę na wcześniejszych 
etapach łańcucha transakcji, chyba że 
dostawca udowodni, że

(i) nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie 
mógł być świadomy takich oświadczeń;

(ii) w momencie zawierania umowy 
oświadczenie zostało skorygowane;

(iii) oświadczenie nie mogło mieć wpływu 
na decyzję o zakupie treści lub usług 
cyfrowych;

c) są uaktualnione, aby mogły służyć 
danym celom oraz jak może zasadnie 
oczekiwać tego konsument, zważywszy na 
charakter treści lub usług cyfrowych.

2. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
dostarczane zgodnie z najnowszą ich 
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wersją dostępną w momencie zawierania 
umowy.

Or. en

Poprawka 602
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Integracja treści cyfrowych Integracja treści lub usług cyfrowych

Or. en

Poprawka 603
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli treści cyfrowe są nieprawidłowo 
zintegrowane ze środowiskiem cyfrowym 
konsumenta, jakikolwiek brak zgodności 
wynikający z wadliwej integracji uznaje się 
za brak zgodności treści cyfrowych z 
umową, jeżeli:

Jeżeli treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
nieprawidłowo zintegrowane ze 
środowiskiem cyfrowym konsumenta, 
jakikolwiek brak zgodności wynikający z 
wadliwej integracji uznaje się za brak 
zgodności treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej z umową, jeżeli:

Or. it

Poprawka 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli treści cyfrowe są nieprawidłowo 
zintegrowane ze środowiskiem cyfrowym 
konsumenta, jakikolwiek brak zgodności 
wynikający z wadliwej integracji uznaje się 
za brak zgodności treści cyfrowych z 
umową, jeżeli:

Jeżeli treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
nieprawidłowo zintegrowane ze 
środowiskiem cyfrowym konsumenta, 
jakikolwiek brak zgodności wynikający z 
wadliwej integracji uznaje się za brak 
zgodności z umową, jeżeli:

Or. en

Poprawka 605
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli treści cyfrowe są nieprawidłowo 
zintegrowane ze środowiskiem cyfrowym 
konsumenta, jakikolwiek brak zgodności 
wynikający z wadliwej integracji uznaje się 
za brak zgodności treści cyfrowych z 
umową, jeżeli:

Jeżeli treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są 
nieprawidłowo zintegrowane ze 
środowiskiem cyfrowym konsumenta, 
jakikolwiek brak zgodności wynikający z 
wadliwej integracji uznaje się za brak 
zgodności z umową, jeżeli:

Or. en

Poprawka 606
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) integracja treści cyfrowych została 
przeprowadzona przez dostawcę lub na 
jego odpowiedzialność lub

a) integracja treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej została przeprowadzona 
przez dostawcę lub na jego 
odpowiedzialność lub

Or. en
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Poprawka 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) integracja treści cyfrowych została 
przeprowadzona przez dostawcę lub na 
jego odpowiedzialność lub

a) integracja treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej została przeprowadzona 
przez dostawcę lub na jego 
odpowiedzialność lub

Or. en

Poprawka 608
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) integracja treści cyfrowych została 
przeprowadzona przez dostawcę lub na 
jego odpowiedzialność lub

a) integracja treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej została przeprowadzona 
przez dostawcę lub na jego 
odpowiedzialność lub

Or. it

Poprawka 609
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) treści cyfrowe miały zostać 
zintegrowane przez konsumenta, a wadliwa 
integracja była wynikiem błędnej instrukcji 
integracji w tych przypadkach, gdy 
instrukcje zostały dostarczone zgodnie z 

b) treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
miały zostać zintegrowane przez 
konsumenta, a wadliwa integracja była 
wynikiem błędnej instrukcji integracji w 
tych przypadkach, gdy instrukcje zostały 
dostarczone zgodnie z art. 6a ust. 1 lit. b) 
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art. 6 ust. 1 lit. c) lub powinny być 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 2.

lub powinny być dostarczone zgodnie z art.
6a ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) treści cyfrowe miały zostać 
zintegrowane przez konsumenta, a wadliwa 
integracja była wynikiem błędnej instrukcji 
integracji w tych przypadkach, gdy 
instrukcje zostały dostarczone zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c) lub powinny być 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 2.

b) treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
miały zostać zintegrowane przez 
konsumenta, a wadliwa integracja była 
wynikiem błędnej instrukcji integracji w 
tych przypadkach, gdy instrukcje zostały 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 
lub powinny być dostarczone zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. c)

Or. en

Poprawka 611
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) treści cyfrowe miały zostać 
zintegrowane przez konsumenta, a wadliwa 
integracja była wynikiem błędnej instrukcji 
integracji w tych przypadkach, gdy 
instrukcje zostały dostarczone zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c) lub powinny być 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 2.

b) treści cyfrowe miały zostać 
zintegrowane przez konsumenta, a wadliwa 
integracja była wynikiem błędnej instrukcji 
integracji w tych przypadkach, gdy 
instrukcje zostały dostarczone zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c) lub powinny być 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 612
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) treści cyfrowe miały zostać 
zintegrowane przez konsumenta, a wadliwa 
integracja była wynikiem błędnej instrukcji 
integracji w tych przypadkach, gdy 
instrukcje zostały dostarczone zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c) lub powinny być 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 2.

b) treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
miały zostać zintegrowane przez 
konsumenta, a wadliwa integracja była 
wynikiem błędnej instrukcji integracji w 
tych przypadkach, gdy instrukcje zostały 
dostarczone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 
lub powinny być dostarczone zgodnie z art. 
6 ust. 2.

Or. it

Poprawka 613
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wobec tego dostawca i konsument muszą 
przed zawarciem umowy upewnić się co 
do kompatybilności treści ze środowiskiem 
cyfrowym konsumenta.

Or. fr

Poprawka 614
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Interoperacyjność książek elektronicznych
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1. Książka elektroniczna dostarczana bez 
ograniczeń czasowych musi być 
interoperacyjna, czyli należy ją dostarczać 
wyłącznie w formacie otwartym.

2. Jeśli dostawca stosuje techniczne środki 
zabezpieczenia, udostępnia innym 
dostawcom plików książek 
elektronicznych na ich wniosek niezbędne 
do interoperacyjności informacje.

Or. fr

Poprawka 615
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

1. Aby treści cyfrowe mogły być 
wykorzystywane zgodnie z umową, w 
momencie, w którym są one dostarczane 
konsumentowi, muszą być wolne od takich
praw osób trzecich, włączając w to prawa 
wynikające z własności intelektualnej,
które mogą uniemożliwiać konsumentowi 
zgodne z umową korzystanie z treści 
cyfrowych.

Or. de

Uzasadnienie

Według dotychczasowego sformułowania treści cyfrowe musiałyby być wolne od wszelkich 
praw. Wystarczy jednak, że treści będą wolne od praw stojących na przeszkodzie w 
korzystaniu z nich.

Poprawka 616
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści
cyfrowe mogły być wykorzystywane
zgodnie z umową.

1. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
są wolne od wszelkich ograniczeń 
wynikających z praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, które mogą 
uniemożliwiać konsumentowi korzystanie 
z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
zgodnie z umową.

Or. en

Poprawka 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści
cyfrowe mogły być wykorzystywane
zgodnie z umową.

1. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa
są wolne od wszelkich ograniczeń 
wynikających z praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, które mogą 
uniemożliwiać konsumentowi korzystanie 
z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
zgodnie z umową.

Or. en

Poprawka 618
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi,
następuje to poszanowaniem wszelkich 
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trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

praw osób trzecich, włączając w to prawa 
wynikające z własności intelektualnej.

Or. fr

Poprawka 619
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe lub usługa cyfrowa są dostarczane 
konsumentowi, są one wolne od wszelkich 
praw osób trzecich, włączając w to prawa 
wynikające z własności intelektualnej, tak 
aby treści cyfrowe mogły być 
wykorzystywane zgodnie z umową.

Or. it

Poprawka 620
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, nie 
naruszają żadnych praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.
.

Or. en
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Poprawka 621
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, nie 
mogą naruszać żadnych praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

Or. fr

Poprawka 622
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi, są 
one wolne od wszelkich praw osób 
trzecich, włączając w to prawa wynikające 
z własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

1. W momencie, w którym treści 
cyfrowe są dostarczane konsumentowi,
następuje to z poszanowaniem wszelkich 
praw osób trzecich, włączając w to prawa 
wynikające z własności intelektualnej, tak 
aby treści cyfrowe mogły być 
wykorzystywane zgodnie z umową.

Or. fr

Poprawka 623
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 

skreśla się
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zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

Or. en

Poprawka 624
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe były dostarczane konsumentowi z 
poszanowaniem praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej.

Or. fr

Poprawka 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z warunków umowy 
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intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

licencyjnej, które mogą uniemożliwiać 
konsumentowi korzystanie z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej zgodnie z 
umową.

Or. en

Poprawka 626
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

2. W przypadku treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej dostarczanych przez 
pewien czas dostawca zapewnia, żeby 
przez cały ten okres treści cyfrowe lub 
usługa cyfrowa dostarczane konsumentowi 
były wolne od praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

Or. it

Poprawka 627
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od naruszeń praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.
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Or. en

Poprawka 628
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi nie 
naruszały żadnych praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

Or. fr

Poprawka 629
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe dostarczane konsumentowi były 
wolne od praw osób trzecich, włączając w 
to prawa wynikające z własności 
intelektualnej, tak aby treści cyfrowe 
mogły być wykorzystywane zgodnie z 
umową.

2. W przypadku treści cyfrowych 
dostarczanych przez pewien czas dostawca 
zapewnia, żeby przez cały ten okres treści 
cyfrowe były dostarczane konsumentowi z 
poszanowaniem praw osób trzecich, 
włączając w to prawa wynikające z 
własności intelektualnej, tak aby treści 
cyfrowe mogły być wykorzystywane 
zgodnie z umową.

Or. fr

Poprawka 630
Julia Reda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezapewnienie przez dostawcę, by 
treści cyfrowe były wolne od praw osób 
trzecich nie może prowadzić do 
rozwiązania umowy, jeżeli konsument nie 
wyrazi zgody na takie rozwiązanie umowy.

Or. en

Poprawka 631
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Właściwy moment dla ustalenia zgodności 
z umową

1. Dostawca odpowiada za każdy brak 
zgodności z umową występujący w 
momencie, gdy:

a) konsument lub wyznaczona przez 
konsumenta osoba trzecia, inna niż 
przewoźnik, fizycznie weszła w posiadanie 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub

b) treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
zostały przekazane przewoźnikowi 
wybranemu przez konsumenta, jeśli 
sprzedawca nie wskazał żadnego 
przewoźnika lub gdy sprzedawca nie ma 
możliwości przewozu.

2. W przypadku gdy produkt został 
zainstalowany przez dostawcę lub na jego 
odpowiedzialność, czas zakończenia 
instalacji uznaje się moment, kiedy 
konsument fizycznie wszedł w posiadanie 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. W 
przypadku gdy treści cyfrowe lub usługa 
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cyfrowa miały być zainstalowane przez 
konsumenta, za moment, kiedy 
konsument fizycznie wszedł w posiadanie 
produktu, uznaje się rozsądny termin, w 
którym konsument miał czas na 
dokonanie instalacji, jednak w żadnym 
razie nie później niż 30 dni po terminie 
wskazanym w ust. 1.

3. Każde zaistnienie niezgodności z 
umową w ciągu dwóch lat od momentu 
wskazanego w ust. 1 i 2, uznaje się za 
występujące już w momencie wskazanym 
w ust. 1 i 2, chyba że byłoby to niemożliwe 
ze względu na właściwości treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej bądź 
charakter braku zgodności.

Or. it

Poprawka 632
Axel Voss, Eva Maydell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Właściwy moment dla ustalenia zgodności 
z umową

Dostawca odpowiada za każdy brak 
zgodności z umową występujący w 
momencie, gdy:

a) konsument lub osoba trzecia wskazana 
przez konsumenta, inna niż przewoźnik 
wchodzi w fizyczne posiadanie fizycznego 
nośnika, na którym znajdują się treści 
cyfrowe lub usługa cyfrowa;

b) fizyczny nośnik, na którym znajdują się 
treści cyfrowe lub usługa cyfrowa zostaje 
przekazany przewoźnikowi wybranemu 
przez konsumenta, przy czym przewoźnik 
ten nie został zaproponowany przez 
dostawcę lub dostawca nie zaproponował 
żadnego sposobu przewozu, bez 
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uszczerbku dla praw przysługujących 
konsumentowi względem przewoźnika;

c) konsument lub osoba trzecia, o której 
mowa w art. 5 ust. 1, uzyskuje kontrolę 
nad treściami cyfrowymi lub usługą 
cyfrową lub

d) treści cyfrowe lub usługa cyfrowa 
zostają dostarczone zgodnie z art. 5, przy 
czym nie jest możliwe uzyskanie kontroli 
nad treściami cyfrowymi lub usługą 
cyfrową.

Or. en

Poprawka 633
Dennis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Właściwy moment dla ustalenia zgodności 
z umową

1. Sprzedawca odpowiada za każdy brak 
zgodności towarów z umową występujący 
w momencie, gdy:

a) konsument lub osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez konsumenta 
wejdzie w fizyczne posiadanie towarów lub

b) produkty zostają przekazane 
przewoźnikowi wybranemu przez 
konsumenta, przy czym przewoźnik ten 
nie został zaproponowany przez dostawcę.

2. W przypadku gdy towary zostały 
zainstalowane przez sprzedawcę lub na 
jego odpowiedzialność, czas zakończenia 
instalacji uznaje się moment, kiedy 
konsument fizycznie wszedł w posiadanie 
towarów. W przypadku gdy towary zostały 
zainstalowane przez sprzedawcę lub na 
jego odpowiedzialność, czas zakończenia 
instalacji uznaje się moment, kiedy 
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konsument fizycznie wszedł w posiadanie 
towarów.

Or. en

Poprawka 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Gwarancje handlowe

1. Każda gwarancja handlowa jest 
wiążąca dla gwaranta na warunkach 
określonych w:

a) informacjach przekazanych przez 
sprzedawcę przed zawarciem umowy, w 
tym we wszelkich oświadczeniach 
sporządzonych przed zawarciem umowy, 
które stanowią jej część;

b) reklamie dostępnej w momencie 
zawarcia umowy lub wcześniej oraz

c) oświadczeniu gwarancyjnym.

2. Oświadczenie gwarancyjne jest 
udostępnione na piśmie lub na innym 
trwałym nośniku, w jasnym i zrozumiałym 
języku. Musi zawierać następujące 
informacje:

a) wyraźne oświadczenie o prawach 
przysługujących konsumentowi na 
podstawie niniejszej dyrektywy oraz 
wyraźne oświadczenie, że te prawa nie są 
w żaden sposób ograniczone przez 
gwarancję handlową oraz

b) warunki gwarancji handlowej 
wykraczające poza prawa konsumenta 
wynikające z przepisów, informacje o 
czasie trwania, możliwości przeniesienia 
praw, zasięgu terytorialnym oraz 
opłatach, które mogą obciążać 
konsumenta, jeśli będzie chciał skorzystać 
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z gwarancji handlowej, nazwę i adres 
gwaranta oraz dane osoby, do której 
należy kierować roszczenia, jeśli nie jest to 
gwarant, oraz procedurę dla roszczeń.

Or. en

Poprawka 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b

Gwarancje handlowe trwałości

1. Producent towaru technicznego, na 
którym zawarte są treści lub usługi 
cyfrowe udziela konsumentowi gwarancji 
zdatności produktu do użytku przez 
minimalny wymagany okres oraz określa 
długość tego okresu. Wskazany okres nie 
powinien być krótszy niż wynosi okres 
przedawnienia w państwie członkowskim 
faktycznego zamieszkania konsumenta 
oraz powinien odzwierciedlać 
uzasadnione oczekiwania typowego 
konsumenta.

2. W przypadku gdy producent nie spełni 
obowiązku przewidzianego w ust. 1, 
ponosi względem konsumenta taką samą 
odpowiedzialność jak dostawca.

Or. en

Poprawka 636
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się

Ciężar dowodu

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o 
tych wymaganiach przed zawarciem 
umowy.

3. Konsument musi współpracować z 
dostawcą w zakresie możliwym i 
koniecznym dla zbadania środowiska 
cyfrowego konsumenta. Obowiązek 
współpracy jest ograniczony do tych 
technicznych środków, które są najmniej 
uciążliwe dla konsumenta. W przypadku 
braku współpracy ze strony konsumenta 
ciężar dowodu w odniesieniu do 
niezgodności z umową spoczywa na 
konsumencie.

Or. de

Uzasadnienie

W celu większej przejrzystości regulacje zawarte w artykułach 9 i 10 powinny zostać zebrane 
w jednym artykule. Poprawka ta musi odpowiednio do tego zostać rozpatrzona razem z 
poprawką do artykułu 10.

Poprawka 637
Dennis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy lub – w 
przypadku towarów fizycznych z 
wbudowanym oprogramowaniem – na 
sprzedawcy.
Każde zaistnienie niezgodności z umową

w trakcie oczekiwanego okresu trwałości 
produktu, licząc od momentu wskazanego 
w art. 8a ust. 1 i 2, uznaje się za 
występujące już w momencie wskazanym 
w art. 10, chyba że byłoby to niemożliwe 
ze względu na właściwości towarów bądź 
charakter braku zgodności.

Or. en

Poprawka 638
Dietmar Köster

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Każde zaistnienie niezgodności z 
umową w ciągu sześciu lat od momentu 
wskazanego w art. 10 uznaje się za 
występujące już w tym momencie, chyba 
że byłoby to niemożliwe ze względu na 
właściwości towarów bądź charakter 
braku zgodności.

Or. en

Poprawka 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy przez 
okres pierwszych sześciu miesięcy od daty 
dostawy treści cyfrowych.

Or. en

Poprawka 640
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy przez 
okres pierwszych sześciu miesięcy od daty 
dostawy.

Or. en

Poprawka 641
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa w pierwszych sześciu 
miesiącach na dostawcy.

Or. de

Poprawka 642
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w momencie
wskazanym w art. 10 spoczywa przez 
okres 6 miesięcy na dostawcy.

Or. de

Uzasadnienie

Ciężar dowodu spoczywający przez 6 miesięcy na dostawcy zapewnia adekwatną ochronę 
konsumenta, uwzględnia jednak również interesy dostawcy.

Poprawka 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Dostawca ponosi 
odpowiedzialność, gdy brak zgodności 
uwidoczni się w ciągu 2 lat od momentu 
wskazanego w art. 10.

Or. it

Poprawka 644
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Każde zaistnienie niezgodności z 
umową w ciągu sześciu miesięcy od 
momentu dostawy uznaje się za 
występujące już w czasie dostawy.

Or. en
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Poprawka 645
Antanas Guoga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności z umową w okresie wskazanym 
w art. 10 spoczywa na dostawcy.

1. Ciężar dowodu w odniesieniu do 
zgodności dostawy treści cyfrowych z art.
5 spoczywa na dostawcy.

Or. en

Poprawka 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Prawa konsumenta określone w 
niniejszej dyrektywie wygasają, jeżeli 
konsument nie zawiadomi sprzedawcy o 
braku zgodności z umową w terminie 
dwóch miesięcy od dnia, w którym brak 
zgodności został wykryty lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł 
zostać wykryty.

Or. it

Poprawka 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przyjmuje się, że każdy brak 
zgodności, który uwidocznił się w ciągu 
sześciu miesięcy od momentu wskazanego 
w art. 10, istniał już w momencie 
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wskazanym w art. 10, o ile nie 
dowiedziono inaczej.

Or. it

Poprawka 648
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
środowisko cyfrowe konsumenta nie jest 
zgodne z wymaganiami interoperacyjności 
i innymi wymaganiami technicznymi dla 
danych treści cyfrowych w zakresie, w 
jakim dostawca poinformował konsumenta 
o tych wymaganiach przed zawarciem 
umowy. Na konsumencie ciąży moralna 
odpowiedzialność za podjęcie wszelkich 
koniecznych kroków, w ramach swoich 
możliwości, w celu zapewnienia zgodności 
środowiska cyfrowego po jego stronie z 
wymaganiami określonymi przez 
dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane jest różnicowanie podejścia, ponieważ konsument musi tak samo zapewnić 
interoperacyjność techniczną swojego środowiska cyfrowego, do którego dostawca nie ma 
dostępu ani go nie zna – zważywszy, że dostawca zgodnie z prawem udzielił konsumentowi 
koniecznych informacji dotyczących interoperacyjności i wymagań technicznych.

Poprawka 649
Julia Reda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy w 
łatwy do zrozumienia sposób.

Or. en

Poprawka 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w 
zakresie, w jakim dostawca poinformował 
konsumenta o tych wymaganiach przed 
zawarciem umowy.

Or. en

Poprawka 651
Axel Voss, Eva Paunova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
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wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w 
zakresie, w jakim dostawca poinformował 
konsumenta o tych wymaganiach przed 
zawarciem umowy.

Or. en

Poprawka 652
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w 
zakresie, w jakim dostawca poinformował 
konsumenta o tych wymaganiach przed 
zawarciem umowy.

Or. it

Poprawka 653
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

Or. fr
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Poprawka 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

2. Ust. 1b nie ma zastosowania, jeśli 
dostawca wykaże, że środowisko cyfrowe 
konsumenta nie jest zgodne z 
wymaganiami interoperacyjności i innymi 
wymaganiami technicznymi dla danych 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca poinformował konsumenta o tych 
wymaganiach przed zawarciem umowy.

Or. it
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