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Poprawka  252 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Celem niniejszego rozporządzenia 

jest przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie nieuzasadnionej 

dyskryminacji opartej bezpośrednio lub 

pośrednio na przynależności państwowej 

lub miejscu zamieszkania konsumentów i 

poprzez określenie sytuacji, w których 

odmienne traktowanie nie może być 

uzasadnione na mocy art. 20 ust. 2 

dyrektywy 2006/123/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Celem niniejszego rozporządzenia 

jest przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie nieuzasadnionej 

dyskryminacji opartej bezpośrednio lub 

pośrednio na przynależności państwowej 

klientów, ich miejscu zamieszkania lub 

miejscu prowadzenia działalności i poprzez 

określenie sytuacji, w których odmienne 

traktowanie nie może być uzasadnione na 

mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE. 

Or. en 
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Poprawka  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania, tymczasowej 

lokalizacji lub miejscu prowadzenia 

działalności oraz dalsze uzupełnienie 

art. 20 dyrektywy 2006/123/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Celem niniejszego rozporządzenia 

jest przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 

osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 

konsumentów poprzez zapobieganie 

dyskryminacji opartej bezpośrednio lub 

pośrednio na przynależności państwowej 

lub miejscu zamieszkania konsumentów. 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 
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Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie nieuzasadnionej 

dyskryminacji opartej bezpośrednio lub 

pośrednio na przynależności państwowej 

lub miejscu zamieszkania konsumentów. 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności. 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie dyskryminacji 

opartej bezpośrednio lub pośrednio na 

przynależności państwowej klientów, ich 

miejscu zamieszkania, tymczasowego 

przebywania lub miejscu prowadzenia 

działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Niniejsze rozporządzenie nie może 

ograniczać swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej ani swobody 

zawierania umów określonych w art. 16 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

Or. de 

 

Poprawka  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się do następujących sytuacji: 

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do sytuacji czysto 

wewnętrznych, gdy wszystkie istotne 

elementy transakcji zamykają się 

w obrębie jednego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Virginie Rozière 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się do następujących sytuacji: 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. fr 
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Poprawka  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient 

ma miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  262 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient 

ma miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym 

konsument ma miejsce zamieszkania; 

Or. en 

 

Poprawka  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 
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państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient 

ma miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym 

konsument ma miejsce zamieszkania; 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient 

ma miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym 

konsument ma miejsce zamieszkania; 

Or. en 

 

Poprawka  265 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient ma 

miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

a) gdy handlowiec lub dostawca 

sprzedaje towary, świadczy usługi lub 

zamierza to czynić w państwie 

członkowskim innym niż państwo 

członkowskie, w którym klient ma miejsce 

zamieszkania lub miejsce prowadzenia 

działalności; 

Or. en 
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Poprawka  266 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient ma 

miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, w którym klient ma 

miejsce zamieszkania, miejsce 

tymczasowego przebywania lub miejsce 

prowadzenia działalności; 

Or. en 

 

Poprawka  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym klient ma miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia działalności, lecz 

klient jest obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym klient ma miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia działalności, lecz 

klient jest obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

danym państwie członkowskim, a 

konsument jest obywatelem innego 

państwa członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym klient ma miejsce zamieszkania lub 

miejsce prowadzenia działalności, lecz 

klient jest obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym konsument ma miejsce 

zamieszkania, lecz konsument jest 

obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  270 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym klient ma miejsce zamieszkania lub 

miejsce prowadzenia działalności, lecz 

klient jest obywatelem innego państwa 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym konsument ma miejsce 

zamieszkania, lecz jest obywatelem innego 

państwa członkowskiego; 
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członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  271 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

tym samym państwie członkowskim, w 

którym klient ma miejsce zamieszkania lub 

miejsce prowadzenia działalności, lecz 

klient jest obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

b) gdy handlowiec lub dostawca 

sprzedaje towary, świadczy usługi lub 

zamierza to czynić w tym samym państwie 

członkowskim, w którym klient ma 

miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności, lecz klient jest 

obywatelem innego państwa 

członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym 

konsument tymczasowo przebywa, nie 

zamieszkując w tym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym 

konsument tymczasowo przebywa, nie 

zamieszkując w tym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 
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państwie członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

państwie członkowskim, w którym 

konsument tymczasowo przebywa, nie 

zamieszkując w tym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  276 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

świadczy usługi lub zamierza to czynić w 

państwie członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

c) gdy handlowiec lub dostawca 

sprzedaje towary, świadczy usługi lub 

zamierza to czynić w państwie 

członkowskim, w którym klient 

tymczasowo przebywa, nie zamieszkując 

ani nie posiadając miejsca prowadzenia 

działalności w tym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsze rozporządzenie nie 

prowadzi do nałożenia na handlowca 

obowiązku ponoszenia dodatkowych 

kosztów w przypadku, gdy konsument 

skorzysta z prawa odstąpienia od umowy 

na mocy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE1a. 

Niezbędne koszty związane z 

przywróceniem towarom zgodności nie 

oznaczają kosztów wysyłki lub transportu, 
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które są dodatkowe w stosunku do 

kosztów niezbędnych do dostarczenia 

towarów w sposób określony w ogólnych 

warunkach dostępu lub warunkach 

uzgodnionych. 

 ___________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsze rozporządzenie nie 

prowadzi do nałożenia na handlowca 

obowiązku ponoszenia dodatkowych 

kosztów w przypadku, gdy konsument 

skorzysta z prawa odstąpienia od umowy 

na mocy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE1a. 

Niezbędne koszty związane z 

przywróceniem towarom zgodności nie 

oznaczają kosztów wysyłki lub transportu, 

które są dodatkowe w stosunku do 

kosztów niezbędnych do dostarczenia 

towarów w sposób określony w ogólnych 

warunkach dostępu lub warunkach 

uzgodnionych. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
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zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do sytuacji czysto 

wewnętrznych, pozbawionych wszelkich 

elementów zewnętrznych. 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE. 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a)–c), e), 

f) oraz h)–l) dyrektywy 2006/123/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 



 

PE599.759v01-00 16/95 AM\1117512PL.docx 

PL 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE. 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE, z wyjątkiem art. 2 ust. 2 

lit. g) tej dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  282 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE. 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE ani do rodzajów 

działalności związanych z sytuacjami o 

czysto wewnętrznym, krajowym 

charakterze, w ramach których wszystkie 

istotne elementy sprzedaży towarów lub 

usług zamykają się w obrębie jednego 

państwa członkowskiego, a konsument 

jest obywatelem tego samego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla mających 

zastosowanie przepisów dotyczących praw 

autorskich i praw pokrewnych, w 

szczególności dyrektywy 2001/29/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 

2001 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych aspektów praw autorskich i 

pokrewnych w społeczeństwie 

informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6 2001, 

s. 10). 

Or. en 

 

Poprawka  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na mające zastosowanie 

przepisy w dziedzinie praw autorskich i 

praw pokrewnych, zwłaszcza przepisów 

określonych w dyrektywie 2001/29/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 

2001 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych aspektów praw autorskich i 

pokrewnych w społeczeństwie 

informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6 2001, 

s. 10). 

Or. en 
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Poprawka  285 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na mające zastosowanie 

przepisy w dziedzinie praw autorskich i 

praw pokrewnych, zwłaszcza przepisów 

określonych w dyrektywie 2001/29/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 

2001 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych aspektów praw autorskich i 

pokrewnych w społeczeństwie 

informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6 2001, 

s. 10). 

Or. en 

 

Poprawka  286 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na mające zastosowanie 

przepisy w dziedzinie praw autorskich i 

praw pokrewnych. 

Or. en 

 

Poprawka  287 

Dennis de Jong 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 

1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 

i art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 

nr 1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla aktów prawa Unii 

dotyczących współpracy sądowej w 

sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla aktów prawa Unii 

dotyczące współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. Kiedy handlowiec działa 

zgodnie z art. 3, 4 i 5 niniejszego 

rozporządzenia, nie można wyłącznie na 

tej podstawie uznać, że aktywnie kieruje 

on swoją działalność do innego państwa 

członkowskiego, w którym konsument ma 

miejsce zwykłego pobytu. 
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Or. en 

 

Poprawka  289 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. W szczególności w sytuacji, w 

której handlowiec działa zgodnie z art. 3, 

4 i 5 oraz – niezależnie od jego 

przynależności państwowej, miejsca 

zamieszkania lub miejsca prowadzenia 

działalności – nie blokuje ani nie 

ogranicza dostępu do swojego interfejsu 

internetowego, nie przekierowuje klientów 

do wersji swojego interfejsu 

internetowego różniącej się od interfejsu 

internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp, chyba 

że konsument udzielił wyraźnej zgody na 

takie przekierowanie, nie stosuje różnych 

ogólnych warunków dostępu przy 

sprzedaży towarów lub świadczeniu usług 

w sytuacjach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu lub w przypadku, gdy 

handlowiec przyjmuje instrumenty 

płatnicze wydane w innym państwie 

członkowskim na zasadach 

niedyskryminacyjnych, handlowca tego 

nie uznaje się – jedynie na tych 

podstawach – za kierującego działalność 

do państwa członkowskiego, w którym 

klient ma miejsce zwykłego pobytu lub 
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zamieszkania. Dla każdego przypadku z 

osobna przeprowadza się jednak analizę w 

celu ustalenia, czy istnieją dodatkowe 

elementy wykraczające poza zwykłą 

zgodność z obowiązkowymi przepisami 

oraz czy stanowią one dowód, na 

podstawie którego można wywnioskować, 

że handlowiec usiłował kierować swoją 

działalność do państwa członkowskiego, w 

którym klient ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania. 

Or. ro 

 

Poprawka  290 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Rozporządzenie pozostaje bez 

wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. W szczególności w sytuacji, 

gdy handlowiec, zgodnie z art. 3, 4 i 5 

niniejszego rozporządzenia, zapewnia 

klientom ze wszystkich państw 

członkowskich niedyskryminacyjny dostęp 

do swojego interfejsu internetowego lub 

gdy handlowiec nie przekierowuje 

konsumenta do wersji swojego interfejsu 

internetowego różniącej się od interfejsu 

internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp lub 

gdy nie stosuje on różnych warunków 

dostępu dla sprzedaży towarów bądź 

świadczenia usług w sytuacjach opisanych 
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w niniejszym rozporządzeniu lub gdy 

handlowiec przyjmuje instrumenty 

płatnicze pochodzące z innego państwa 

członkowskiego na zasadach 

niedyskryminacyjnych, nie oznacza to, że 

kieruje on swoją działalność do państwa 

członkowskiego, w którym klient ma 

miejsce zwykłego pobytu lub 

zamieszkania, chyba że handlowiec 

wyraźnie wskazał swój zamiar 

skierowania działalności do tego państwa 

członkowskiego. 

Or. it 

 

Poprawka  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla prawa Unii 

dotyczącego współpracy sądowej w 

sprawach cywilnych. Ze zgodności z 

niniejszym rozporządzeniem nie należy 

wywodzić, że handlowiec kieruje swoją 

działalność do państwa członkowskiego, w 

którym konsument ma miejsce zwykłego 

pobytu lub zamieszkania w rozumieniu art. 

6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 

593/2008 i art. 17 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. W 

szczególności w sytuacji, w której 

handlowiec działający zgodnie z art. 3, 4 i 

5 nie blokuje lub nie ogranicza klientom 

dostępu do swojego interfejsu 

internetowego, nie przekierowuje klientów 

do wersji swojego interfejsu 

internetowego różniącej się od interfejsu 

internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp, bez 

względu na ich przynależność państwową 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności, nie stosuje 
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różnych ogólnych warunków dostępu przy 

sprzedaży towarów lub świadczeniu usług 

w sytuacjach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu lub w przypadku, gdy 

handlowiec przyjmuje instrumenty 

płatnicze wydane w innym państwie 

członkowskim na zasadach 

niedyskryminacyjnych, handlowca tego 

nie uznaje się – jedynie na tych 

podstawach – za kierującego działalność 

do państwa członkowskiego, w którym 

klient ma miejsce zwykłego pobytu lub 

zamieszkania. 

 (Nie należy przyjmować niniejszej 

poprawki, jeśli przyjęta zostanie 

proponowana zmiana wprowadzająca 

art. 4 ust. 3 lit. b) (nowa)). 

Or. en 

 

Poprawka  292 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla prawa Unii 

dotyczącego współpracy sądowej w 

sprawach cywilnych. Ze zgodności z 

niniejszym rozporządzeniem nie należy 

wywodzić, że handlowiec kieruje swoją 

działalność do państwa członkowskiego, w 

którym konsument ma miejsce zwykłego 

pobytu lub zamieszkania w rozumieniu art. 

6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 

593/2008 i art. 17 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. W 

szczególności w sytuacji, w której 

handlowiec działający zgodnie z art. 3, 4 i 

5 nie blokuje lub nie ogranicza klientom 

dostępu do swojego interfejsu 

internetowego, nie przekierowuje klientów 

do wersji swojego interfejsu 
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internetowego różniącej się od interfejsu 

internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp, bez 

względu na ich przynależność państwową 

lub miejsce zamieszkania, tymczasową 

lokalizację lub miejsce prowadzenia 

działalności, nie stosuje różnych ogólnych 

warunków dostępu przy sprzedaży 

towarów lub świadczeniu usług w 

sytuacjach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu lub w przypadku, gdy 

handlowiec przyjmuje instrumenty 

płatnicze wydane w innym państwie 

członkowskim na zasadach 

niedyskryminacyjnych, handlowca tego 

nie uznaje się za kierującego działalność 

do państwa członkowskiego, w którym 

klient ma miejsce zwykłego pobytu lub 

zamieszkania. 

Or. en 

 

Poprawka  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla mającego 

zastosowanie prawa Unii dotyczącego 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Z samej zgodności z 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. W szczególności w sytuacji, w 

której handlowiec działający zgodnie z art. 

3, 4 i 5 nie blokuje lub nie ogranicza 
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konsumentowi dostępu do swojego 

interfejsu internetowego nie 

przekierowuje konsumenta do wersji 

swojego interfejsu internetowego, 

różniącej się od interfejsu internetowego, 

do którego konsument pierwotnie usiłował 

uzyskać dostęp, bez względu na jego 

przynależność państwową lub miejsce 

zamieszkania, nie stosuje różnych 

ogólnych warunków dostępu przy 

sprzedaży towarów lub świadczeniu usług 

w sytuacjach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, handlowca tego nie 

uznaje się – jedynie na tych podstawach – 

za kierującego działalność do państwa 

członkowskiego, w którym konsument ma 

miejsce zwykłego pobytu lub 

zamieszkania. 

Or. en 

 

Poprawka  294 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 

1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem ani w szczególności na 

podstawie działań handlowca 

podejmowanych zgodnie z art. 3, 4 i 5 

niniejszego rozporządzenia nie należy 

wywodzić, że handlowiec kieruje swoją 

działalność w celu aktywnego 

pozyskiwania pojedynczych konsumentów 

w państwie członkowskim, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu w 

rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i art. 17 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012, w sytuacjach gdy handlowiec 

nie blokuje lub ogranicza konsumentom 
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dostępu do swojego interfejsu 

internetowego ani nie przekierowuje 

konsumentów do innego interfejsu 

internetowego i nie stosuje różnych 

ogólnych warunków dostępu lub różnych 

cen. 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Ze zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem nie należy wywodzić, że 

handlowiec kieruje swoją działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma miejsce zwykłego pobytu 

lub zamieszkania w rozumieniu art. 6 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i 

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 

1215/2012. 

5. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez wpływu na akty prawa Unii dotyczące 

współpracy sądowej w sprawach 

cywilnych. Z samej zgodności z art. 3, 4 i 

5 niniejszego rozporządzenia nie należy 

wywodzić, że handlowiec kieruje swoją 

działalność do państwa członkowskiego, w 

którym konsument ma miejsce zwykłego 

pobytu lub zamieszkania w rozumieniu art. 

6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 

593/2008 i art. 17 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, chyba 

że istnieją inne dodatkowe elementy 

wskazujące na to, że handlowiec kieruje 

swoją działalność handlową lub 

zawodową do takiego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Drobni sprzedawcy i 

mikroprzedsiębiorstwa nie muszą 

weryfikować lokalizacji konsumentów, z 

którymi zamierzają zawrzeć transakcję 

sprzedaży. Kiedy handlowiec jest 

zobowiązany do zawierania umów z 

konsumentami zamieszkałym w kraju, do 

którego nie kieruje on swojej działalności, 

niezbędne jest zagwarantowanie 

stosowania prawa właściwego dla 

handlowca. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie pewności prawa dla MŚP. 

 

Poprawka  297 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W zakresie, w jakim przepisy 

niniejszego rozporządzenia są sprzeczne z 

przepisami art. 20 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE, nadrzędne są przepisy 

niniejszego rozporządzenia. 

6. W zakresie, w jakim przepisy 

niniejszego rozporządzenia są sprzeczne z 

przepisami art. 20 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE, nadrzędne są szczególne 

przepisy i obowiązki handlowców 

określone w niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  298 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Zakres 

 1.  Niniejszego rozporządzenia nie 

stosuje się do sytuacji o charakterze czysto 

wewnętrznym, w których wszystkie aspekty 

działalności zamykają się w obrębie 

jednego państwa członkowskiego. 

 2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE. 

 3.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje 

bez uszczerbku dla przepisów mających 

zastosowanie w dziedzinie opodatkowania. 

 4.  W zakresie, w jakim przepisy 

niniejszego rozporządzenia są sprzeczne z 

przepisami art. 20 ust. 2 dyrektywy 

2006/123/WE, nadrzędne są przepisy 

niniejszego rozporządzenia. 

 5.  Niniejsze rozporządzenie nie 

prowadzi do nałożenia na handlowca 

obowiązku ponoszenia dodatkowych 

kosztów w przypadku, gdy konsument 

skorzysta z prawa odstąpienia od umowy 

na mocy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE1a. 

Niezbędne koszty związane z 

przywróceniem towarom zgodności nie 

oznaczają kosztów wysyłki lub transportu, 

które są dodatkowe w stosunku do 

kosztów niezbędnych do dostarczenia 

towarów w sposób określony w ogólnych 

warunkach dostępu lub warunkach 

uzgodnionych. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
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97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub 

kupuje towar lub usługę w Unii w celach 

innych niż odsprzedaż; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub 

kupuje towar lub usługę w Unii w celach 

innych niż odsprzedaż; 

skreśla się 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 30/95 AM\1117512PL.docx 

PL 

Poprawka  301 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub 

kupuje towar lub usługę w Unii w celach 

innych niż odsprzedaż; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub kupuje 

towar lub usługę w Unii w celach innych 

niż odsprzedaż; 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub kupuje 

zgodnie z ogólnymi warunkami dostępu 
towar lub usługę w Unii wyłącznie w celu 

zastosowania końcowego i z 

wykluczeniem odsprzedaży, wynajmu, 

przekształcenia lub przetwarzania na 

skalę handlową; 

Or. en 

 

Poprawka  303 

Dennis de Jong 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub kupuje 

towar lub usługę w Unii w celach innych 

niż odsprzedaż; 

b) „klient” oznacza konsumenta lub 

przedsiębiorstwo, który/e jest obywatelem 

państwa członkowskiego lub posiada 

miejsce zamieszkania bądź miejsce 

prowadzenia działalności w państwie 

członkowskim, i zamierza kupić lub kupuje 

towar lub usługę w Unii; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konsumenci nie będą w stanie czerpać korzyści z zakończenia nieuzasadnionego blokowania 

geograficznego, jeśli nie obejmie ono całego łańcucha dostaw. 

 

Poprawka  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży, 

regulujące dostęp klientów do towarów lub 

usług oferowanych do sprzedaży przez 

handlowca, które to warunki i informacje 

są ustanawiane, stosowane i udostępniane 

ogółowi społeczeństwa przez handlowca 

lub na jego rzecz oraz mają zastosowanie 

w przypadku braku indywidualnie 

wynegocjowanej umowy między 

handlowcem i klientem; 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży netto, 

regulujące dostęp konsumentów do 

towarów lub usług oferowanych do 

sprzedaży przez handlowca, które to 

warunki i informacje są ustanawiane, 

stosowane i udostępniane ogółowi 

społeczeństwa przez handlowca lub na jego 

rzecz oraz mają zastosowanie w przypadku 

braku indywidualnie wynegocjowanej 

umowy między handlowcem i 

konsumentem; 

Or. en 
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Poprawka  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży, 

regulujące dostęp klientów do towarów lub 

usług oferowanych do sprzedaży przez 

handlowca, które to warunki i informacje 

są ustanawiane, stosowane i udostępniane 

ogółowi społeczeństwa przez handlowca 

lub na jego rzecz oraz mają zastosowanie 

w przypadku braku indywidualnie 

wynegocjowanej umowy między 

handlowcem i klientem; 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży, 

regulujące dostęp konsumentów do 

towarów lub usług oferowanych do 

sprzedaży przez handlowca, które to 

warunki i informacje są ustanawiane, 

stosowane i udostępniane ogółowi 

społeczeństwa przez handlowca lub na jego 

rzecz oraz mają zastosowanie w przypadku 

braku indywidualnie wynegocjowanej 

umowy między handlowcem i 

konsumentem; 

Or. en 

 

Poprawka  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży, 

regulujące dostęp klientów do towarów lub 

usług oferowanych do sprzedaży przez 

handlowca, które to warunki i informacje 

są ustanawiane, stosowane i udostępniane 

ogółowi społeczeństwa przez handlowca 

lub na jego rzecz oraz mają zastosowanie 

w przypadku braku indywidualnie 

wynegocjowanej umowy między 

handlowcem i klientem; 

c) „ogólne warunki dostępu” 

oznaczają wszystkie warunki i inne 

informacje, w tym ceny sprzedaży netto, 

wymogi oparte na numerach 

kierunkowych, regulujące dostęp klientów 

do towarów lub usług oferowanych do 

sprzedaży przez handlowca, które to 

warunki i informacje są ustanawiane, 

stosowane i udostępniane ogółowi 

społeczeństwa przez handlowca lub na jego 

rzecz oraz mają zastosowanie w przypadku 

braku indywidualnie wynegocjowanej 

umowy między handlowcem i klientem; 

Or. en 
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Poprawka  307 

Eva Maydell 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „towary” oznaczają wszelkie 

materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem 

rzeczy sprzedawanych w drodze egzekucji 

lub w inny sposób z mocy prawa; w 

rozumieniu niniejszego rozporządzenia za 

„towary” uznaje się wodę, gaz i energię 

elektryczną, jeżeli są one wystawione na 

sprzedaż w ograniczonej objętości lub w 

określonej ilości; 

d) „towary” oznaczają wszelkie 

materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem 

rzeczy sprzedawanych w drodze egzekucji 

lub w inny sposób z mocy prawa; 

Or. en 

 

Poprawka  308 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „towary” oznaczają wszelkie 

materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem 

rzeczy sprzedawanych w drodze egzekucji 

lub w inny sposób z mocy prawa; w 

rozumieniu niniejszego rozporządzenia za 

„towary” uznaje się wodę, gaz i energię 

elektryczną, jeżeli są one wystawione na 

sprzedaż w ograniczonej objętości lub w 

określonej ilości; 

d) „towary” oznaczają wszelkie 

materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem 

rzeczy sprzedawanych w drodze egzekucji 

lub w inny sposób z mocy prawa; 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje, obsługiwane przez 

handlowca lub na jego rzecz, które służy 

do zapewnienia klientom dostępu do 

towarów lub usług handlowca w celu 

zawarcia transakcji handlowej dotyczącej 

tych towarów lub usług; 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym całą stronę 

internetową lub jej część i aplikacje, 

obsługiwane przez handlowca lub na jego 

rzecz, które służy do zapewnienia 

konsumentom dostępu do towarów lub 

usług handlowca w celu zawarcia 

transakcji handlowej dotyczącej tych 

towarów lub usług; 

Or. en 

 

Poprawka  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje, obsługiwane przez 

handlowca lub na jego rzecz, które służy 

do zapewnienia klientom dostępu do 

towarów lub usług handlowca w celu 

zawarcia transakcji handlowej dotyczącej 

tych towarów lub usług; 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje, obsługiwane przez 

handlowca lub na jego rzecz, które służy 

do zapewnienia konsumentom dostępu do 

towarów lub usług handlowca w celu 

zawarcia transakcji handlowej dotyczącej 

tych towarów lub usług; 

Or. en 

 

Poprawka  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje, obsługiwane przez 

handlowca lub na jego rzecz, które służy 

do zapewnienia klientom dostępu do 

towarów lub usług handlowca w celu 

zawarcia transakcji handlowej dotyczącej 

tych towarów lub usług; 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe lub część strony internetowej i 

aplikacje, obsługiwane przez handlowca 

lub na jego rzecz, które służy do 

zapewnienia klientom dostępu do towarów 

lub usług handlowca w celu zawarcia 

transakcji handlowej dotyczącej tych 

towarów lub usług; 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje, obsługiwane przez 

handlowca lub na jego rzecz, które służy 

do zapewnienia klientom dostępu do 

towarów lub usług handlowca w celu 

zawarcia transakcji handlowej dotyczącej 

tych towarów lub usług; 

e) „interfejs internetowy” oznacza 

oprogramowanie, w tym strony 

internetowe i aplikacje programowe, 

obsługiwane przez handlowca lub na jego 

rzecz, które służy do zapewnienia klientom 

dostępu do towarów lub usług handlowca 

w celu zawarcia transakcji handlowej 

dotyczącej tych towarów lub usług; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga)  „dostawca” oznacza każdą osobę 

fizyczną lub prawną, która dostarcza 

towary lub usługi. 
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Or. en 

 

Poprawka  314 

Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

konsumentom dostęp do swojego 

interfejsu internetowego ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta. 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

1. Handlowiec nie może, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

konsumentom dostęp do swojego 

interfejsu internetowego ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta. 

Or. en 

 

Poprawka  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

1. Handlowiec i internetowa 

platforma handlowa nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana oparta na poprawce zaproponowanej przez sprawozdawczynię, jednak z 

zachowaniem w całym tekście terminu „klient”. 
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Poprawka  318 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

1. Handlowcy nie mogą, poprzez 

zastosowanie środków technicznych lub 

innego rodzaju, blokować lub ograniczać 

klientom dostęp do swojego interfejsu 

internetowego ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 
przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

Handlowiec nie może przekierowywać 

konsumenta do wersji swojego interfejsu 

internetowego, która różni się od interfejsu 

internetowego, do którego konsument 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp, pod 

względem układu, używanego języka lub 

innych cech charakterystycznych, które 

czynią ten interfejs specyficznym dla 

konsumentów o określonej przynależności 

państwowej lub miejscu zamieszkania, 

chyba że przed takim przekierowaniem 

konsument udzieli na nie wyraźnej zgody. 
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Or. en 

 

Poprawka  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 
przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumentów 

przekierowywać ich do wersji swojego 

interfejsu internetowego, która różni się od 

interfejsu internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp, pod 

względem układu, używanego języka lub 

innych cech charakterystycznych, które 

czynią ten interfejs specyficznym dla 

klientów o określonej przynależności 

państwowej lub miejscu zamieszkania, 

chyba że przed takim przekierowaniem 

konsument udzieli na nie wyraźnej zgody. 

Or. en 

 

Poprawka  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności przekierowywać 

klientów do wersji swojego interfejsu 
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różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

internetowego, która różni się od interfejsu 

internetowego, do którego klient na 

początku usiłował uzyskać dostęp, pod 

względem układu, używanego języka lub 

innych cech charakterystycznych, które 

czynią ten interfejs specyficznym dla 

klientów o określonej przynależności 

państwowej, miejscu zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że klient 

udzielił wyraźnej zgody na takie 

przekierowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient na początku usiłował 

uzyskać dostęp, pod względem układu, 

używanego języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania, tymczasowego 

przebywania lub miejscu prowadzenia 

działalności, chyba że przed takim 

przekierowaniem klient udzieli na nie 

wyraźnej zgody. 

Or. en 
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Poprawka  323 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzielił na 

nie wyraźnej zgody. 

Or. ro 

 

Poprawka  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, pod względem układu, używanego 

języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 

Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności 

przekierowywać klientów do wersji 

swojego interfejsu internetowego, która 

różni się od interfejsu internetowego, do 

którego klient na początku usiłował 

uzyskać dostęp, pod względem układu, 

używanego języka lub innych cech 

charakterystycznych, które czynią ten 
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interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że przed 

takim przekierowaniem klient udzieli na 

nie wyraźnej zgody. 

interfejs specyficznym dla klientów o 

określonej przynależności państwowej, 

miejscu zamieszkania lub miejscu 

prowadzenia działalności, chyba że 

handlowiec dostarczył konsumentowi 

wyraźne informacje dotyczące takiego 

przekierowania. 

Or. en 

 

Poprawka  325 

Renato Soru 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy handlowiec zezwala na 

wyrażenie przez konsumenta wyraźnej 

preferencji w odniesieniu do osobistego 

konta i którą to preferencję konsument 

może w każdym czasie zmienić, 

handlowiec jest uprawniony do 

standardowego przekierowania 

konsumenta do określonej strony 

docelowej, nadal umożliwiając czytelny i 

prosty dostęp do interfejsu internetowego, 

do którego konsument pierwotnie usiłował 

uzyskać dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  326 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, wersja interfejsu 

internetowego, do którego konsument 

początkowo usiłował uzyskać dostęp, musi 
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pozostać dla niego łatwo dostępna. 

Or. it 

 

Poprawka  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

uprzednią, wyraźną zgodą konsumenta, 

wersja interfejsu internetowego, do którego 

konsument pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp, musi pozostać dla niego łatwo 

dostępna. 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą konsumenta, pierwotna 

wersja interfejsu internetowego musi 

pozostać dla niego łatwo dostępna. 

Or. en 

 

Poprawka  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, wersja interfejsu 

internetowego, do której klient pierwotnie 

usiłował uzyskać dostęp, musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Or. en 

 

Poprawka  330 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Jeżeli takie przekierowanie następuje za 

wyraźną zgodą klienta, pierwotna wersja 

interfejsu internetowego, do której uzyskał 

on początkowo dostęp, musi pozostać dla 

niego łatwo dostępna. 

Or. ro 

 

Poprawka  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych klientów lub klientów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii. 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie lub 

ograniczanie konsumentom dostępu do 

interfejsu internetowego handlowca lub 

przekierowywanie jest konieczne w celu 

przestrzegania przez handlowca wymogu 

określonego w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii. 
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Or. en 

 

Poprawka  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych klientów lub klientów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii. 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych szczególnych grup 

konsumentów lub konsumentów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii, któremu podlega prowadzona przez 

handlowca działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych klientów lub klientów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii. 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych konsumentów lub 

konsumentów na określonych terytoriach 

jest konieczne w celu zapewnienia 

zgodności z wymogiem określonym w 

prawie Unii lub w prawie państw 

członkowskich zgodnie z prawem Unii. 
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Or. en 

 

Poprawka  334 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie, 

ograniczanie dostępu lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych klientów lub klientów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii. 

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie 

mają zastosowania, jeżeli blokowanie lub 

ograniczanie klientom dostępu do 

interfejsu internetowego handlowca lub 

przekierowywanie w odniesieniu do 

określonych klientów lub klientów na 

określonych terytoriach jest konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z wymogiem 

określonym w prawie Unii lub w prawie 

państw członkowskich zgodnie z prawem 

Unii mającym zastosowanie do 

prowadzonej przez handlowca 

działalności. 

Or. ro 

 

Poprawka  335 

Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub 

przekierowuje klientów do innej wersji 

interfejsu internetowego zgodnie z ust. 4, 

podaje on jasne uzasadnienie. 

Uzasadnienie to podaje się w języku 

interfejsu internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp. 

skreśla się 

Or. de 
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Poprawka  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub 

przekierowuje klientów do innej wersji 

interfejsu internetowego zgodnie z ust. 4, 

podaje on jasne uzasadnienie. 

Uzasadnienie to podaje się w języku 

interfejsu internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. Może ono zostać umieszczone w 

warunkach ogólnych. 

Or. en 

 

Poprawka  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 3, podaje on 

konsumentowi jasne uzasadnienie i 

wyjaśnienie. Uzasadnienie to podaje się w 

języku interfejsu internetowego, do którego 

klient pierwotnie usiłował uzyskać dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

konsumentów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne i wyraźne uzasadnienie. 

Uzasadnienie to podaje się w języku 

interfejsu internetowego, do którego 

konsument pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Renato Soru 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. W przypadku gdy klient uzyskuje 

dostęp do osobistego konta na stronie 

internetowej handlowca, podczas 

pierwszej wizyty uzasadnienie to musi 

zostać wyróżnione, a następnie pozostać 

dla klienta dostępne. 

Or. en 

 

Poprawka  341 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne uzasadnienie. Uzasadnienie to 

podaje się w języku interfejsu 

internetowego, do którego klient 

pierwotnie usiłował uzyskać dostęp. 

4. Jeżeli handlowiec blokuje lub 

ogranicza dostęp konsumentów do 

interfejsu internetowego lub przekierowuje 

klientów do innej wersji interfejsu 

internetowego zgodnie z ust. 4, podaje on 

jasne wyjaśnienie. Wyjaśnienie to podaje 

się w języku interfejsu internetowego, do 

którego klient pierwotnie usiłował uzyskać 

dostęp. 

Or. it 

 

Poprawka  342 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Handlowiec nie jest zobowiązany 

do komunikowania się z konsumentem w 

innym języku niż ten z wersji językowej 

interfejsu internetowego handlowca, za 

pośrednictwem którego konsument nabył 

produkt. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Jeżeli konsument nabędzie produkt na stronie internetowej w określonej wersji językowej, nie 

może on wówczas żądać od handlowca, by ten komunikował się z nim w innym języku.. 

 

Poprawka  343 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Komisja i państwa członkowskie 

udostępniają zrozumiały i łatwo dostępny 

we wszystkich językach, wiążący wykaz 

tego rodzaju przepisów prawa, o których 

mowa w ust. 3. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Niewspółmierne byłoby, gdyby każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż internetową 

musiał zajmować się całością przepisów Unii i wszystkich państw członkowskich, które 

uzasadniają ewentualne zablokowanie określonych produktów. Tego rodzaju wykaz 

zawierający te informacje musiałby zostać przygotowany i udostępniony przez Komisję i 

państwa członkowskie. 

 

Poprawka  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w sytuacjach 

określonych w niniejszym art. 4 ust. 1 

lit. a–c). Niniejsze rozporządzenie nie 

może ograniczać swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej ani swobody 

zawierania umów określonych w art. 16 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Swoboda zawierania umów 

przez handlowców nie może skutkować 

powstaniem zobowiązania umownego, w 

tym obowiązku dostawy, wobec 

konsumentów. Ma to również 

zastosowanie do przypadków określonych 

w niniejszym art. 4 ust. 1 lit. a–c). 

Or. de 

 

Poprawka  345 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

1. Handlowcy i internetowa 

platforma handlowa nie różnicują 

ogólnych warunków dostępu do swoich 

towarów lub usług ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta w 

następujących sytuacjach: 

Or. en 

 

Poprawka  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową lub miejscem 

zamieszkania konsumenta, gdy: 

Or. en 

 

Poprawka  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

1. Handlowiec nie różnicuje 

ogólnych warunków dostępu do swoich 

towarów lub usług ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta w 

następujących sytuacjach: 

Or. en 

 

Poprawka  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

1. Handlowiec nie różnicuje 

ogólnych warunków dostępu do swoich 
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usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

towarów lub usług ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach, w których konsument 

zamierza: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana oparta na poprawce zaproponowanej przez sprawozdawczynię, jednak z 

zachowaniem w całym tekście terminu „klient”. 

 

Poprawka  349 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w sytuacjach, 

gdy klienci zamierzają: 

Or. en 

 

Poprawka  350 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

1. Handlowcy nie różnicują ogólnych 

warunków dostępu do swoich towarów lub 

usług ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 
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miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności w następujących 

sytuacjach: 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Biljana Borzan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz. W sytuacjach 

gdy handlowiec dokonuje dostaw 

transgranicznych, różnice w cenach 

dostaw dla konsumentów o różnej 

przynależności państwowej i miejscach 

pobytu lub prowadzenia działalności 

muszą być przejrzyste i oparte głównie na 

rzeczywistych kosztach dostawy; 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) zakupić towary od handlowca, a 

towary te są dostarczane do miejsca w 

państwie członkowskim, do którego 

dostawę handlowiec oferuje w swoich 

ogólnych warunkach dostępu, lub 

odbierane są w miejscu uzgodnionym 
przez handlowca i klienta w państwie 

członkowskim, w którym handlowiec 
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oferuje taką możliwość w swoich ogólnych 

warunkach dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) zakupić towary, zaś handlowiec 

oferuje w swoich ogólnych warunkach 

dostępu dostawę tych towarów do miejsca 

w innym państwie członkowskim niż 

państwo członkowskie klienta, włącznie z 

możliwością odbioru towarów w miejscu 

uzgodnionym pomiędzy klientem a 

handlowcem; 

Or. en 

 

Poprawka  354 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które są dostarczane do miejsca w 

państwie członkowskim, do którego 

dostawę handlowiec oferuje w swoich 

ogólnych warunkach dostępu, lub 

odbierane są w miejscu uzgodnionym 
przez handlowca i klienta w państwie 

członkowskim, w którym handlowiec 

oferuje taką możliwość; 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 56/95 AM\1117512PL.docx 

PL 

Poprawka  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) handlowiec sprzedaje towary, które 

nie są dostarczane za granicę do państwa 

członkowskiego konsumenta przez 

handlowca lub na jego rzecz, lecz które 

odbierane są w uzgodnionym przez 

handlowca i klienta miejscu, w którym 

handlowiec prowadzi działalność; 

Or. en 

 

Poprawka  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego klienta przez 

handlowca lub na jego rzecz; 

a) gdy handlowiec sprzedaje towary, 

które nie są dostarczane za granicę do 

państwa członkowskiego konsumenta 

przez handlowca lub na jego rzecz; 

Or. en 

 

Poprawka  357 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec świadczy usługi 

drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

b) otrzymać od handlowca usługi 

świadczone drogą elektroniczną inne niż 

usługi, których głównym elementem jest 
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zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów; 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną lub 

korzystanie z takich przedmiotów i 

utworów lub sprzedaż utworów 

chronionych prawem autorskim lub 
przedmiotów objętych ochroną w postaci 

wartości niematerialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec świadczy usługi 

drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów; 

b) gdy handlowiec świadczy usługi 

drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów lub sprzedaż utworów 

chronionych prawem autorskim lub 

innych przedmiotów objętych ochroną w 

postaci wartości niematerialnych, takich 

jak e-booki czy muzyka udostępniana 

online; 

Or. en 

 

Poprawka  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec świadczy usługi b) gdy handlowiec świadczy usługi 
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drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów; 

drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną lub 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów, lub sprzedaje utwory 

chronione prawem autorskim lub 

przedmioty objęte ochroną w postaci 

wartości niematerialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) gdy handlowiec świadczy usługi 

drogą elektroniczną inne niż usługi, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystanie z takich utworów lub 

przedmiotów; 

b) handlowiec świadczy usługi drogą 

elektroniczną inne niż usługi, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz korzystanie z takich 

utworów lub przedmiotów; 

Or. en 

 

Poprawka  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) konsument zamierza uzyskać 

usługi świadczone drogą elektroniczną, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub 
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innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz korzystanie z tych utworów lub 

przedmiotów, w odniesieniu do których 

handlowiec ma wymagane prawa na 

terytorium, z którego konsument usiłuje 

uzyskać takie usługi; 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) uzyskać usługi świadczone drogą 

elektroniczną, których głównym 

elementem jest zapewnienie dostępu do 

utworów chronionych prawem autorskim 

lub innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz korzystanie z tych utworów lub 

przedmiotów, w odniesieniu do których 

handlowiec ma wymagane prawa na 

terytorium, z którego konsument usiłuje 

uzyskać takie usługi; 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) gdy handlowiec świadczy usługi 

drogą elektroniczną lub dostarcza towary 

w postaci wartości niematerialnych, 

których głównym elementem jest 
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zapewnienie dostępu i wykorzystania 

utworów chronionych prawem autorskim 

lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, w odniesieniu do których 

handlowiec posiada uprawnienia do 

wykorzystywania tych treści na 

stosownych terytoriach; 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) uzyskać usługi świadczone drogą 

elektroniczną, których głównym 

elementem jest zapewnienie dostępu do 

utworów chronionych prawem autorskim 

lub innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz korzystanie z tych utworów lub 

przedmiotów, w odniesieniu do których 

handlowiec ma wymagane prawa na 

stosownych terytoriach; 

Or. en 

 

Poprawka  365 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone klientowi w lokalu handlowca 

lub w miejscu, w którym handlowiec 

fizycznie prowadzi działalność, w państwie 

członkowskim innym niż to, którego 

obywatelem jest klient lub w którym ma 

c) uzyskać usługi inne niż usługi 

świadczone drogą elektroniczną w 

konkretnym miejscu na terytorium 

państwa członkowskiego, na którym 

handlowiec prowadzi działalność. 
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on miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone klientowi w lokalu handlowca 

lub w miejscu, w którym handlowiec 

fizycznie prowadzi działalność, w państwie 

członkowskim innym niż to, którego 

obywatelem jest klient lub w którym ma 

on miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności. 

c) uzyskać od handlowca usługi inne 

niż świadczone drogą elektroniczną, a 

usługi te są świadczone konsumentowi w 

miejscu na terytorium państwa 

członkowskiego, w którym handlowiec 

fizycznie prowadzi działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone klientowi w lokalu handlowca 

lub w miejscu, w którym handlowiec 

fizycznie prowadzi działalność, w państwie 

członkowskim innym niż to, którego 

obywatelem jest klient lub w którym ma on 

miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności. 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone konsumentowi w lokalu 

handlowca lub w miejscu, w którym 

handlowiec fizycznie prowadzi 

działalność, w państwie członkowskim 

innym niż to, którego obywatelem jest 

konsument lub w którym ma on miejsce 

zamieszkania. 

Or. en 
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Poprawka  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone klientowi w lokalu handlowca 

lub w miejscu, w którym handlowiec 

fizycznie prowadzi działalność, w państwie 

członkowskim innym niż to, którego 

obywatelem jest klient lub w którym ma on 

miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności. 

c) gdy handlowiec świadczy usługi 

inne niż określone w lit. b), a usługi te są 

świadczone konsumentowi w lokalu 

handlowca lub w miejscu, w którym 

handlowiec fizycznie prowadzi 

działalność, w państwie członkowskim 

innym niż to, którego obywatelem jest 

konsument lub w którym ma on miejsce 

zamieszkania. 

Or. en 

 

Poprawka  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) gdy handlowiec reklamuje produkt 

jako identyczny w kilku państwach 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  370 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zakaz określony w ust. 1 nie 
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uniemożliwia handlowcom oferowania 

ogólnych warunków dostępu, w tym cen 

sprzedaży, które różnią się w 

poszczególnych państwach członkowskich 

i które są oferowane konsumentom na 

określonym terytorium ze względu na 

różne krajowe regulacje, normy i wymogi 

oraz z powodu dodatkowych kosztów 

wynikających z zapewnienia zgodności z 

odmiennym krajowym otoczeniem 

regulacyjnym na terytorium innym niż 

terytorium wybrane przez przedsiębiorcę. 

Or. en 

 

Poprawka  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zakaz określony w ust. 1 nie 

uniemożliwia handlowcowi stosowania 

zróżnicowanych ogólnych warunków 

dostępu między państwami członkowskimi 

lub w obrębie państwa członkowskiego, 

które są oferowane klientowi na 

określonym terytorium lub określonej 

grupie konsumentów niezdefiniowanej na 

podstawie przynależności państwowej, 

miejsca zamieszkania lub tymczasowego 

przebywania. 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zakaz określony w ust. 1 nie 

uniemożliwia handlowcowi oferowania 

zróżnicowanych ogólnych warunków 

dostępu określonym szczególnym grupom 

konsumentów lub konsumentom 

zlokalizowanym na określonych 

terytoriach, pod warunkiem że 

dyskryminacja ta nie dotyczy 

przynależności państwowej lub miejsca 

zamieszkania konsumenta. 

Or. en 

 

Poprawka  373 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zakaz określony w ust. 1 nie 

uniemożliwia handlowcom oferowania 

ogólnych warunków dostępu, w tym cen 

sprzedaży, które różnią się w 

poszczególnych państwach członkowskich 

lub w obrębie jednego państwa 

członkowskiego i które oferowane są 

klientom na określonym terytorium lub 

kierowane do określonych grup klientów. 

Or. en 

 

Poprawka  374 

Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zakaz określony w ust. 1 nie wiąże 
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się z obowiązkiem przestrzegania przez 

handlowca krajowych wymogów 

prawnych lub informowania klientów o 

tych wymogach, jeśli handlowiec nie 

prowadzi działalności w określonym 

państwie członkowskim ani jej do tego 

państwa nie kieruje. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na jednolitym rynku nadal obowiązują rozmaite wymogi krajowe dotyczące produktów. Nie 

można i nie należy oczekiwać od przedsiębiorstw, że będą dostosowywały swoje produkty do 

wymogów krajowych obowiązujących na rynkach, na które nie jest ukierunkowana ich 

działalność. W związku z tym powyższa poprawka jasno określa, że kiedy przedsiębiorstwo nie 

prowadzi działalności na innych rynkach lub jego działalność nie jest na te rynki 

ukierunkowana, nie powinno ono mieć obowiązku dostosowywania swoich produktów do 

wymogów krajowych ani informowania o tym konsumentów w sytuacji gdy konsumenci 

„dokonują zakupów jak konsumenci lokalni”. 

 

Poprawka  375 

Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Nie ma to zastosowania, jeżeli 

wskutek zbytu towarów doszłoby do 

zmniejszenia zysku, jaki handlowiec 

osiągnąłby w kraju siedziby 

przedsiębiorstwa. 

Or. de 

 

Poprawka  376 

Franz Obermayr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Nie ma to zastosowania, jeżeli zbyt 

towarów lub udostępnione informacje 

zaszkodziłyby modelowi działalności 

gospodarczej handlowca. 

Or. de 

 

Poprawka  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zakaz określony w ust. 1 nie ma 

zastosowania, jeżeli szczególny przepis 

prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego zgodnie z prawem Unii 

uniemożliwia handlowcowi sprzedaż 

towarów lub świadczenie usług 

określonym klientom lub klientom na 

określonych terytoriach. 

Zakaz określony w ust. 1 nie ma 

zastosowania, jeżeli szczególny przepis 

prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego zgodnie z prawem Unii 

uniemożliwia handlowcowi sprzedaż 

towarów lub świadczenie usług 

określonym konsumentom lub 

konsumentom na określonych terytoriach. 

Or. en 

 

Poprawka  378 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do sprzedaży książek zakaz 

określony w ust. 1 nie uniemożliwia 

handlowcom stosowania różnych cen 

wobec klientów na określonych 

terytoriach, jeżeli handlowcy są do tego 

zobowiązani przepisami prawa państw 

członkowskich zgodnie z prawem Unii. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do sprzedaży książek zakaz 

określony w ust. 1 nie uniemożliwia 

handlowcom stosowania różnych cen 

wobec klientów na określonych 

terytoriach, jeżeli handlowcy są do tego 

zobowiązani przepisami prawa państw 

członkowskich zgodnie z prawem Unii. 

Zakaz określony w ust. 1 nie uniemożliwia 

handlowcom oferowania różnych 

ogólnych warunków dostępu, w tym 

różnych cen wobec konsumentów na 

określonych terytoriach. 

Or. en 

 

Poprawka  380 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do sprzedaży książek zakaz 

określony w ust. 1 nie uniemożliwia 

handlowcom stosowania różnych cen 

wobec klientów na określonych 

terytoriach, jeżeli handlowcy są do tego 

zobowiązani przepisami prawa państw 
członkowskich zgodnie z prawem Unii. 

W odniesieniu do sprzedaży książek, w tym 

ich wersji elektronicznych, zakaz 

określony w ust. 1 nie narusza specjalnych 

przepisów prawnych dotyczących 

ustalania cen w państwach członkowskich 

zgodnie z prawem Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Handlowcy wskazują ogólne 

warunki dostępu i możliwe ograniczenia 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

najpóźniej na początku procesu składania 

zamówienia zgodnie z art. 8 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/83/UE1a. 

 _______________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Poprawka  382 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W odniesieniu do zawarcia umowy 

zastosowanie ma prawo państwa, w 

którym handlowiec ma siedzibę. 

Or. de 

Uzasadnienie 

W niektórych państwach przy zawieraniu umowy w trybie analogowym i w internecie istnieje 

zasada „invitatio ad offerendum”, tj. w przypadku zakupu internetowego nie dochodzi 

bezpośrednio do zawarcia umowy, lecz najpierw do złożenia oferty przez konsumenta. W 

innych państwach dochodzi jednak do bezpośredniego zawarcia umowy w przypadku zakupu 

internetowego. W przypadku niniejszego ustępu chodzi wyłącznie o zawarcie umowy, a nie 

jurysdykcję lub prawo właściwe w odniesieniu do sprzedaży czynnej. 
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Poprawka  383 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Do celów stosowania art. 6 

rozporządzenia (WE) nr 593/2008 za 

miejsce zwykłego pobytu konsumenta 

uznaje się państwo członkowskie, w 

którym znajduje się miejsce ostatecznej 

dostawy przez handlowca. 

 Do celów stosowania art. 17 

rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 za 

państwo członkowskie, w którym 

konsument ma miejsce zamieszkania, 

uznaje się państwo członkowskie 

prowadzenia działalności przez 

handlowca. 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

1. Handlowiec nie może ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności podczas stosowania poleceń 

przelewu, poleceń zapłaty lub opartych na 

karcie instrumentów płatniczych 

konkretnej marki płatniczej i konkretnej 
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kategorii, jeżeli: 

Or. en 

 

Poprawka  385 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

1. W zakresie akceptowanych przez 

handlowców środków płatności, tj. 

polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub 

opartych na karcie instrumentów 

płatniczych konkretnej marki i kategorii, 
nie mogą oni ze względów związanych z 

przynależnością państwową klienta, jego 

miejscem zamieszkania lub miejscem 

prowadzenia działalności, lokalizacją 

rachunku płatniczego, miejscem 

prowadzenia działalności dostawcy usług 

płatniczych lub miejscem wydania 

instrumentu płatniczego w Unii stosować 

zróżnicowanych warunków płatności w 

odniesieniu do transakcji, jeżeli: 

Or. en 

 

Poprawka  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

lub miejscem zamieszkania konsumenta, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 
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wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności, lokalizacją 

rachunku płatniczego, miejscem 

prowadzenia działalności dostawcy usług 

płatniczych lub miejscem wydania 

instrumentu płatniczego w Unii stosować 

zróżnicowanych warunków płatności w 

odniesieniu do sprzedaży towarów lub 

świadczenia usług, jeżeli: 

Or. en 

 

Poprawka  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

1. Handlowiec nie może ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania bądź 

tymczasowego przebywania lub miejscem 

prowadzenia działalności, lokalizacją 

rachunku płatniczego, miejscem 

prowadzenia działalności dostawcy usług 
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wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

płatniczych lub miejscem wydania 

instrumentu płatniczego w Unii stosować 

zróżnicowanych warunków transakcji 

płatniczej, jeżeli: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana oparta na poprawce zaproponowanej przez sprawozdawczynię, jednak z 

zachowaniem w całym tekście terminu „klient”. 

 

Poprawka  389 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług, jeżeli: 

1. Handlowcy nie mogą ze względów 

związanych z przynależnością państwową 

klienta, jego miejscem zamieszkania lub 

miejscem prowadzenia działalności, 

lokalizacją rachunku płatniczego, 

miejscem prowadzenia działalności 

dostawcy usług płatniczych lub miejscem 

wydania instrumentu płatniczego w Unii 

stosować zróżnicowanych warunków 

płatności w odniesieniu do sprzedaży 

towarów lub świadczenia usług na rynku 

wewnętrznym, jeżeli: 

Or. ro 

 

Poprawka  390 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) płatności tych dokonuje się w 

drodze transakcji elektronicznych za 

skreśla się 
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pomocą polecenia przelewu, polecenia 

zapłaty lub instrumentu płatniczego 

opartego na karcie w obrębie tej samej 

marki płatniczej; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) płatności tych dokonuje się w 

drodze transakcji elektronicznych za 

pomocą polecenia przelewu, polecenia 

zapłaty lub instrumentu płatniczego 

opartego na karcie w obrębie tej samej 

marki płatniczej; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odbiorca może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

b) tożsamość płatnika lub ważność 

stosowania konkretnego instrumentu 

płatniczego może zostać zweryfikowana 

przez silne uwierzytelnianie konsumenta 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

Or. en 
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Poprawka  393 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odbiorca może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

b) tożsamość płatnika lub ważność 

stosowania konkretnego instrumentu 

płatniczego może zostać zweryfikowana 

przez silne uwierzytelnianie klienta przez 

płatnika zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/2366; 

Or. en 

 

Poprawka  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odbiorca może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

b) wymogi dotyczące uwierzytelnienia 

realizuje się zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/2366; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  395 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odbiorca może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

b) wymogi dotyczące uwierzytelnienia 

realizuje się zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/2366; oraz 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Regulacyjne standardy techniczne dotyczące silnego uwierzytelniania klienta nie zostały 

jeszcze przyjęte i w związku z tym należy umieścić odniesienie do całej dyrektywy aż do czasu 

ich przyjęcia, kiedy będzie wiadomo, co stanowi ostateczny akt wykonawczy. 

 

Poprawka  396 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odbiorca może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

b) handlowiec może żądać silnego 

uwierzytelnienia klienta przez płatnika 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) płatności dokonuje się w walucie 

akceptowanej przez odbiorcę. 

c) transakcji płatniczych dokonuje się 

w walucie akceptowanej przez handlowca. 

Or. en 

 

Poprawka  398 

Inese Vaidere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) płatności dokonuje się w walucie 

akceptowanej przez odbiorcę. 

c) płatności dokonuje się w walucie 

akceptowanej przez handlowca. 
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Or. en 

 

Poprawka  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) płatności dokonuje się w walucie 

akceptowanej przez odbiorcę. 

c) płatności dokonuje się w walucie 

akceptowanej przez handlowca. 

Or. en 

 

Poprawka  400 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dopuszcza się posiadanie przez 

przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż 

detaliczną możliwości wstrzymania 

dostawy produktów do czasu 

potwierdzenia dokonania płatności. 

Or. ro 

 

Poprawka  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie 

wyklucza żądania przez handlowców opłat 

za korzystanie z instrumentu płatniczego 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie 

wyklucza żądania przez handlowców opłat 

za korzystanie z instrumentu płatniczego 
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opartego na karcie, w przypadku którego 

opłaty interchange nie są uregulowane w 

rozdziale II rozporządzenia (UE) 2015/751, 

ani za usługi płatnicze, do których nie ma 

zastosowania rozporządzenie (UE) nr 

260/2012. Opłaty te nie mogą przekraczać 

kosztów ponoszonych przez handlowca z 

tytułu korzystania z instrumentu 

płatniczego. 

opartego na karcie, w przypadku którego 

opłaty interchange nie są uregulowane w 

rozdziale II rozporządzenia (UE) 2015/751, 

ani za usługi płatnicze, do których nie ma 

zastosowania rozporządzenie (UE) nr 

260/2012. Opłaty te nie mogą przekraczać 

kosztów ponoszonych przez handlowca z 

tytułu korzystania z instrumentu 

płatniczego. Opłaty mogą obejmować 

zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie 

koszty ponoszone przez handlowca, takie 

jak opłaty transakcyjne naliczane od 

płatności elektronicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie 

wyklucza żądania przez handlowców opłat 

za korzystanie z instrumentu płatniczego 

opartego na karcie, w przypadku którego 

opłaty interchange nie są uregulowane w 

rozdziale II rozporządzenia (UE) 2015/751, 

ani za usługi płatnicze, do których nie ma 

zastosowania rozporządzenie (UE) nr 

260/2012. Opłaty te nie mogą przekraczać 

kosztów ponoszonych przez handlowca z 

tytułu korzystania z instrumentu 

płatniczego. 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie 

wyklucza żądania przez handlowca opłat 

za korzystanie z instrumentu płatniczego 

opartego na karcie, w przypadku którego 

opłaty interchange nie są uregulowane w 

rozdziale II rozporządzenia (UE) 2015/751, 

ani za usługi płatnicze, do których nie ma 

zastosowania rozporządzenie (UE) nr 

260/2012. Opłaty te nie mogą przekraczać 

bezpośrednich kosztów ponoszonych przez 

handlowca z tytułu korzystania z 

instrumentu płatniczego. 

Or. en 

 

Poprawka  403 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli kontrola zdolności kredytowej nie 

może zostać przeprowadzona w kraju 

konsumenta lub wymaga 

nieproporcjonalnego nakładu, stanowi to 

obiektywnie uzasadniony powód 

wykluczenia zakupu na rachunek jako 

możliwości płatności. 

Or. de 

 

Poprawka  404 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, 

nie wyklucza możliwości zażądania przez 

handlowca płatności z góry przed 

wysłaniem towaru lub wykonaniem 

usługi, jeżeli nie ma on innej możliwości 

zapewnienia, aby nabywca spełnił swoje 

zobowiązanie do zapłaty. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Poprawka  405 

Anneleen Van Bossuyt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Postanowienia umowne, które w 

odniesieniu do pasywnej sprzedaży w 

rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 

330/2010 są niezgodne z art. 101 TFUE i z 

rozporządzeniem (UE) nr 330/2010 i 
nakładają na handlowców obowiązek 

działania niezgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, są nieważne z mocy 

prawa.  

Or. en 

 

Poprawka  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Postanowienia umowne nakładające na 

handlowca obowiązek działania w 

odniesieniu do pasywnej sprzedaży w 

rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 

330/2010, które są niezgodne z art. 101 

TFUE i rozporządzeniem (UE) nr 

330/2010, są nieważne z mocy prawa. 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 
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sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. Przepisami prawa 

mającymi zastosowanie do umów 

dotyczących pasywnej sprzedaży są 

przepisy prawa właściwego dla 

handlowca. 

Or. ro 

Poprawka  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Postanowienia umowne, które w 

odniesieniu do pasywnej sprzedaży w 

rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 

330/2010 nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Or. en 

 

Poprawka  409 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Postanowienia, które w odniesieniu do 

pasywnej sprzedaży w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 330/2010 
nakładają na handlowców obowiązek 

działania niezgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, są nieważne z mocy 

prawa. 

Or. en 
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Poprawka  410 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowy, które w odniesieniu do pasywnej 

sprzedaży nakładają na handlowców 

obowiązek działania niezgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, są nieważne 

z mocy prawa. 

Postanowienia umowne, które w 

odniesieniu do pasywnej sprzedaży 

nakładają na handlowców obowiązek 

działania niezgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, są nieważne z mocy 

prawa. 

Or. it 

 

Poprawka  411 

Marlene Mizzi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zakazy na mocy niniejszego 

rozporządzenia nie mają zastosowania w 

sytuacjach, gdy handlowcy są stroną 

umowy zobowiązującej ich do 

ograniczenia ich pasywnej sprzedaży oraz 

oferowania usług lub sprzedaży 

produktów w danym państwie ze względu 

na charakter stosunku umownego z 

dostawcą/dystrybutorem w tym państwie 

oraz gdy takie ograniczenia są zgodne z 

art. 101 TFUE i z rozporządzeniem (UE) 

nr 330/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zakazy określone w art. 3, 4 i 5 

niniejszego rozporządzenia nie mają 

zastosowania w przypadkach, gdy 

handlowiec jest stroną umowy 

zobowiązującej go do ograniczenia jego 

pasywnej sprzedaży i gdy te ograniczenia 

są zgodne z art. 101 TFUE i z 

rozporządzeniem (UE) nr 330/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W sytuacjach, gdy handlowcy są stroną 

umowy zobowiązującej ich do 

ograniczenia pasywnej sprzedaży zgodnie 

z art. 101 TFUE i rozporządzeniem (UE) 

nr 330/2010, nie stosuje się zakazów 

określonych w art. 3, 4 i 5 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  414 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza organ lub organy 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza organ lub organy 
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odpowiedzialne za egzekwowanie 

przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

organ lub organy wyznaczone w celu 

egzekwowania zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem dysponowały 

odpowiednimi i skutecznymi środkami. 

odpowiedzialne za skuteczne 

egzekwowanie przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy dotyczące kar za naruszenie 

przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 

wprowadzają wszelkie niezbędne środki, 

aby zapewnić ich stosowanie. Ustanowione 

kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 

i odstraszające. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 

przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 

wprowadzają wszelkie niezbędne środki, 

aby zapewnić ich stosowanie. Ustanowione 

sankcje muszą być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pomoc dla konsumentów Pomoc dla klientów 

Or. en 

 

Poprawka  417 

Dennis de Jong 

 



 

PE599.759v01-00 84/95 AM\1117512PL.docx 

PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

powierza organowi lub organom 

odpowiedzialność za udzielanie 

konsumentom praktycznej pomocy w 

przypadku, gdy między konsumentem a 

handlowcem wyniknie spór dotyczący 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub organy odpowiedzialne za 

wykonywanie tego zadania. 

1. Każde państwo członkowskie 

powierza organowi lub organom 

odpowiedzialność za udzielanie 

konsumentom i handlowcom praktycznej 

pomocy w przypadku, gdy między 

konsumentem a handlowcem lub między 

handlowcami wyniknie spór dotyczący 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub organy odpowiedzialne za 

wykonywanie tego zadania. 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Antanas Guoga 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

powierza organowi lub organom 

odpowiedzialność za udzielanie 

konsumentom praktycznej pomocy w 

przypadku, gdy między konsumentem a 

handlowcem wyniknie spór dotyczący 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub organy odpowiedzialne za 

wykonywanie tego zadania. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza organ lub organy 

odpowiedzialne za udzielanie 

konsumentom praktycznej pomocy w 

przypadkach, gdy między konsumentem a 

handlowcem wyniknie spór dotyczący 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub organy odpowiedzialne za 

wykonywanie tego zadania. 

Or. en 

 

Poprawka  419 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, 

proponują konsumentom jednolity wzór 

formularza do składania skarg do 

organów, o których mowa w ust. 1 i w art. 

7 ust. 1. Komisja pomaga tym organom w 

opracowaniu tego wzoru formularza. 

2. Komisja przyjmuje akty 

delegowane określające wymogi dotyczące 

jednolitych wzorów formularzy do 

składania skarg do organów, o których 

mowa w ust. 1 i w art. 7 ust. 1. 

 (Jeżeli niniejsza poprawka zostanie 

przyjęta, konieczne będzie wprowadzenie 

kolejnych zmian w tekście ze względu na 

potrzebę dodania odpowiedniego motywu 

oraz artykułu dotyczącego przekazania 

uprawnień.) 

Or. en 

 

Poprawka  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 8a 

 Jurysdykcja 

 1.  W celu ustalenia, czy 

przedsiębiorca, którego działalność polega 

na oferowaniu do sprzedaży na własnej 

stronie internetowej lub na stronie 

pośrednika, może być uważany za 

handlowca kierującego działalność do 

państwa członkowskiego, w którym 

konsument ma swoje miejsce 

zamieszkania w rozumieniu art. 17 

rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, należy 

sprawdzić, czy jeszcze przed zawarciem 

umowy o sprzedaży konsumenckiej z treści 

danej strony internetowej i całej 

działalności przedsiębiorcy wynika, że 

kieruje on swoją działalność gospodarczą 

do konsumentów zamieszkałych w innym 

lub kilku innych państwach 
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członkowskich. 

 2.  Następujące kryteria, których 

wyliczenie nie jest kompletne, są w stanie 

zapewnić punkty zaczepienia pozwalające 

stwierdzić, że działalność handlowca jest 

skierowana na państwo zamieszkania 

konsumenta: międzynarodowy charakter 

działalności, podanie opisów dojazdu z 

innych państw członkowskich do 

miejscowości, w której przedsiębiorca ma 

swoją siedzibę, używanie innego języka 

lub waluty niż normalnie używane w 

państwie członkowskim prowadzenia 

działalności przez handlowca, wraz z 

możliwością rezerwacji i potwierdzeniem 

rezerwacji w tym innym języku, podanie 

numerów telefonu z międzynarodowym 

numerem kierunkowym, dokonywanie 

wydatków na internetowy system 

reklamowy w celu ułatwienia 

konsumentom zamieszkałym w innych 

państwach członkowskich dostępu do 

strony internetowej handlowca lub jego 

pośrednika, używanie nazwy domeny 

najwyższego stopnia innej niż posiada 

państwo członkowskie prowadzenia 

działalności przez handlowca oraz 

wzmianka o klienteli złożonej z osób 

zamieszkałych w różnych państwach 

członkowskich. 

 3.  Przy indywidualnym sprawdzaniu, 

czy występują znamiona ukierunkowania, 

nie może chodzić jedynie o to, czy strona 

internetowa handlowca lub jego 

pośrednika jest dostępna dla konsumenta 

zamieszkałego w innym państwie 

członkowskim. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 
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Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Poprawka  421 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 8a 

 Jurysdykcja 

 Jeżeli handlowiec jest MŚP lub 

mikroprzedsiębiorstwem i nie wskazał 

wyraźnie swojego zamiaru skierowania 

działalności do państwa członkowskiego 

klienta, postępowanie może być wszczęte 

przez strony przed sądem państwa 

członkowskiego, w którym handlowiec ma 

siedzibę. 

Or. it 

 

Poprawka  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [date: five years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 

sprawozdanie z oceny niniejszego 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka  423 

Dennis de Jong 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [date: five years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 

sprawozdanie z oceny niniejszego 

rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

   

Or. en 

 

Poprawka  424 

Philippe Juvin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [date: five years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 

1. Do dnia [date: four years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 
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sprawozdanie z oceny niniejszego 

rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

sprawozdanie z oceny niniejszego 

rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

Or. fr 

 

Poprawka  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [date: five years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 

sprawozdanie z oceny niniejszego 

rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

1. Do dnia [date: three years after the 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co pięć lat Komisja składa 

sprawozdanie z oceny niniejszego 

rozporządzenia Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 

Sprawozdaniu temu, w stosownych 

przypadkach, towarzyszy wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia w świetle zmian prawnych, 

technicznych i gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

skreśla się 
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szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub 

innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz zapewnienie korzystania z takich 

przedmiotów i utworów, pod warunkiem 

że handlowiec ma wymagane prawa w 

odniesieniu do stosownych terytoriów. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Dostęp do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objętych 

ochroną oraz zapewnienie korzystania z takich utworów lub przedmiotów powinny pozostać 

poza zakresem zastosowania przedmiotowego rozporządzenia. W przeciwnym razie doszłoby 

do powielania innych przepisów UE. 

Poprawka  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub 

innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz zapewnienie korzystania z takich 

przedmiotów i utworów, pod warunkiem 

że handlowiec ma wymagane prawa w 

odniesieniu do stosownych terytoriów. 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakres 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

należy rozszerzyć w celu objęcia nim 

dodatkowych sektorów, takich jak usługi 

finansowe, łączności elektronicznej lub 

opieki zdrowotnej. 

Or. en 
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Poprawka  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub 

innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz zapewnienie korzystania z takich 

przedmiotów i utworów, pod warunkiem 

że handlowiec ma wymagane prawa w 

odniesieniu do stosownych terytoriów. 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakres 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

należy rozszerzyć w celu objęcia nim 

dodatkowych sektorów, takich jak usługi 

audiowizualne, finansowe, transportowe, 

łączności elektronicznej i opieki 

zdrowotnej. 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, 

których głównym elementem jest 

zapewnienie dostępu do utworów 

chronionych prawem autorskim lub 

innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz zapewnienie korzystania z takich 

przedmiotów i utworów, pod warunkiem 

że handlowiec ma wymagane prawa w 

odniesieniu do stosownych terytoriów. 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia: 
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 a)  zakresu stosowania zakazu 

określonego w art. 4 ust. 1 lit. b) w 

stosunku do usług świadczonych drogą 

elektroniczną lub towarów w postaci 

niematerialnej, których głównym 

elementem jest zapewnienie dostępu do 

utworów chronionych prawem autorskim 

lub innych przedmiotów objętych ochroną 

oraz zapewnienie korzystania z takich 

przedmiotów i utworów, w odniesieniu do 

których handlowiec ma prawa do 

wykorzystywania tych treści na 

stosownych terytoriach, w celu 

ewentualnego rozszerzenia zakazu na 

inne przypadki; 

 b)  wpływu niniejszego rozporządzenia 

na konkurencję i transgraniczny handel 

elektroniczny, a także na zmiany cen 

konsumpcyjnych na jednolitym rynku. 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Philippe Juvin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów, pod warunkiem że handlowiec 

ma wymagane prawa w odniesieniu do 

stosownych terytoriów. 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów, pod warunkiem że handlowiec 

ma wymagane prawa w odniesieniu do 

stosownych terytoriów; w tej gruntownej 

ocenie uwzględnia się szczególny 

charakter dzieł chronionych prawem 



 

AM\1117512PL.docx 93/95 PE599.759v01-00 

 PL 

autorskim oraz sposoby ich 

rozpowszechniania. 

Or. fr 

Poprawka  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów, pod warunkiem że handlowiec 

ma wymagane prawa w odniesieniu do 

stosownych terytoriów. 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów lub sprzedaż utworów bądź 

przedmiotów chronionych prawem 

autorskim w postaci wartości 

niematerialnych, takich jak e-booki czy 

muzyka udostępniana online, pod 

warunkiem że handlowiec ma wymagane 

prawa w odniesieniu do stosownych 

terytoriów. 

Or. en 

 

Poprawka  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 

2. Pierwszą spośród ocen, o których 

mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

szczególności w celu ustalenia, czy zakaz 
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określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów, pod warunkiem że handlowiec 

ma wymagane prawa w odniesieniu do 

stosownych terytoriów. 

określony w art. 4 ust. 1 lit. b) powinien 

mieć zastosowanie także do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, których 

głównym elementem jest zapewnienie 

dostępu do utworów chronionych prawem 

autorskim lub innych przedmiotów 

objętych ochroną oraz zapewnienie 

korzystania z takich przedmiotów i 

utworów lub sprzedaż utworów bądź 

przedmiotów chronionych prawem 

autorskim w postaci wartości 

niematerialnych, pod warunkiem że 

handlowiec ma wymagane prawa w 

odniesieniu do stosownych terytoriów. 

Or. en 

 

Poprawka  433 

Marco Zullo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Ocena, o której mowa w ust. 1, 

dotyczy również właściwości i charakteru 

sporów wynikających ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia, w celu 

ustalenia, czy konieczne jest 

wprowadzenie zmian do rozporządzenia 

(WE) nr 593/2008 i rozporządzenia (UE) 

nr 1215/2012. 

Or. it 

Poprawka  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Art. 4 ust. 1 lit. b) stosuje się jednak od 

dnia 1 lipca 2018 r. 

skreśla się 
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Or. en 

 


