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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości 
dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego 
(rozporządzenie o relacjach platforma–biznes) jest bezpośrednią odpowiedzią na apele 
Parlamentu wyrażone w rezolucji z 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i 
jednolitego rynku cyfrowego1. 

W swojej opinii na temat tego sprawozdania Komisja Prawna zaapelowała o opracowanie 
odpowiednich i proporcjonalnych ram regulacyjnych gwarantujących odpowiedzialność, 
sprawiedliwość, zaufanie i przejrzystość procesów realizowanych na platformach w celu 
uniknięcia dyskryminacji i dowolności działań w stosunku do partnerów handlowych, 
dotyczących m.in. dostępu do usług, właściwych i sprawiedliwych odniesień, wyników 
wyszukiwania lub funkcjonowania stosownych interfejsów programowania aplikacji (API) na 
podstawie zasad interoperacyjności i zgodności mających zastosowanie do platform.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia o relacjach 
platforma–biznes jako pierwszy krok w kierunku uregulowania tego obszaru przez każdego 
prawodawcę i proponuje większe zrównoważenie tego instrumentu w pewnych obszarach.

W kwestii przejrzystości plasowania sprawozdawca uważa, że należy znaleźć równowagę pod 
względem zasad konkurencji. Należy zatem wymagać od platform ujawnienia zasad, które 
leżą u podstaw parametrów określających pozycję wynikającą z plasowania, ale nie samych 
algorytmów, które należy uznać za tajemnice handlowe.

Bardzo ważne jest również dokonanie rozróżnienia między transakcją a rozpoczęciem 
transakcji. Proste wyszukiwanie produktu lub usługi w wyszukiwarce nie powinno być 
traktowane jako rozpoczęcie transakcji. Należy uznać je jedynie za wezwanie do udzielenia 
informacji, które mogłoby prowadzić do rozpoczęcia transakcji.

Chociaż sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wymóg, aby dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego podjęli środki naprawcze przez ustanowienie wewnętrznych mechanizmów 
dochodzenia roszczeń, użytkownik biznesowy powinien mieć możliwość wszczęcia 
postępowania sądowego bez obowiązkowego etapu mediacji.

Sprawozdawca uważa, że ten ukierunkowany instrument jest pierwszym pozytywnym 
krokiem w kierunku regulacji w tej dziedzinie. Należy jednak pamiętać, że w przyszłości 
wiele innych aspektów będzie wymagało uregulowania. Ważne jest zatem, aby przewidzieć 
rozległy proces przeglądu już w obrębie tego instrumentu.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Usługi pośrednictwa internetowego 
są kluczowymi czynnikami 
umożliwiającymi przedsiębiorczość, 
handel i innowacje, które mogą również 
przyczynić się do poprawy dobrobytu 
konsumentów i które są w coraz większym 
stopniu wykorzystywane zarówno przez 
sektor prywatny, jak i publiczny. Oferują 
one dostęp do nowych rynków 
i możliwości handlowe, stwarzając 
przedsiębiorstwom szansę czerpania 
korzyści z rynku wewnętrznego. 
Umożliwiają one czerpanie tych korzyści 
również konsumentom w Unii, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wyboru towarów i usług oferowanych
w internecie.

(1) Usługi pośrednictwa internetowego 
są kluczowymi czynnikami 
umożliwiającymi handel cyfrowy, a w 
szczególności przedsiębiorczość, handel i
innowacje, które mogą również przyczynić 
się do poprawy dobrobytu konsumentów i
które są w coraz większym stopniu 
wykorzystywane zarówno przez sektor 
prywatny, jak i publiczny. Oferują one 
dostęp do nowych rynków i możliwości 
handlowe, stwarzając przedsiębiorstwom 
szansę czerpania korzyści z rynku 
wewnętrznego. Umożliwiają one czerpanie 
tych korzyści również konsumentom w
Unii, w szczególności poprzez zwiększenie 
wyboru towarów i usług oraz oferowanie 
konkurencyjnych cen w internecie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Usługi pośrednictwa internetowego 
mogą mieć zasadnicze znaczenie dla 
komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw 
korzystających z takich usług w celu 
dotarcia do konsumentów. Fakt, ze coraz 
więcej transakcji zawieranych jest przy 
wykorzystaniu usług pośrednictwa 
internetowego, czemu sprzyjają silne, 
oparte na danych pośrednie efekty 

(2) Usługi pośrednictwa internetowego 
mogą mieć zasadnicze znaczenie dla 
komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw 
korzystających z takich usług w celu 
dotarcia do konsumentów. Fakt, że coraz 
więcej transakcji zawieranych jest przy 
wykorzystaniu usług pośrednictwa 
internetowego, czemu sprzyjają silne, 
oparte na danych pośrednie efekty 
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sieciowe, doprowadził do wzrostu 
zależności użytkowników biznesowych, 
w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, od tych usług 
jako sposobu dotarcia do konsumentów. 
W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy 
tych usług mają często znacznie większą 
siłę przetargową, która umożliwia im 
skuteczne działanie jednostronne w sposób, 
który może być niesprawiedliwy 
i szkodliwy dla uzasadnionych interesów 
ich użytkowników biznesowych oraz, 
pośrednio, również dla konsumentów 
w Unii.

sieciowe, doprowadził do wzrostu 
zależności użytkowników biznesowych, 
w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, od tych usług 
jako sposobu dotarcia do konsumentów. 
W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy 
tych usług mają często znacznie większą 
siłę przetargową, która umożliwia im 
skuteczne działanie jednostronne w sposób, 
który może być niesprawiedliwy 
i szkodliwy dla uzasadnionych interesów 
ich użytkowników biznesowych oraz, 
pośrednio, również dla konsumentów 
w Unii. Należy zatem unikać sytuacji, w 
której usługi pośrednictwa internetowego 
osiągnęłyby dominującą pozycję na rynku 
i zakłóciłyby konkurencję przez 
wykorzystanie siły efektów sieciowych. 
Ponadto należy unikać sytuacji, w których 
platformy, klasyfikując pracowników jako 
niezależnych wykonawców platformy, 
mogą obchodzić wymogi prawa pracy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Usługi pośrednictwa internetowego 
i wyszukiwarki internetowe, a także 
transakcje handlowe ułatwiane przez te 
usługi, mają wewnętrzny potencjał 
transgraniczny i szczególne znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego Unii w dzisiejszej 
gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe 
i szkodliwe praktyki handlowe niektórych 
dostawców tych usług wobec 
użytkowników biznesowych 
i użytkowników z witryną firmy utrudniają 
pełne wykorzystanie tego potencjału i mają 
negatywny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne 
wykorzystanie tego potencjału i mającym 
negatywny wpływ na prawidłowe 

(5) Usługi pośrednictwa internetowego 
i wyszukiwarki internetowe, a także 
transakcje możliwe dzięki tym usługom, 
mają wewnętrzny potencjał transgraniczny 
i szczególne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii 
w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne 
niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki 
handlowe niektórych dostawców tych 
usług wobec użytkowników biznesowych 
i użytkowników z witryną firmy utrudniają 
pełne wykorzystanie tego potencjału i mają 
negatywny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne 
wykorzystanie tego potencjału i mającym 
negatywny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego są 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego są 
rozbieżne przepisy niektórych państw 
członkowskich, które, z różnym stopniem 
skuteczności, regulują te usługi, natomiast
inne państwa członkowskie rozważają 
przyjęcie takich przepisów.

rozbieżne przepisy niektórych państw 
członkowskich, które, z różnym stopniem 
skuteczności, regulują te usługi, podczas 
gdy inne państwa członkowskie rozważają 
przyjęcie takich przepisów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem ustanowić jednolity 
i ukierunkowany zestaw obowiązkowych 
przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić 
sprawiedliwe, przewidywalne, 
zrównoważone i budzące zaufanie 
otoczenie biznesowe w internecie 
w obrębie rynku wewnętrznego, 
w szczególności poprzez zagwarantowanie 
użytkownikom biznesowym, którzy 
korzystają z usług pośrednictwa 
internetowego, odpowiedniego poziomu 
przejrzystości, a także skutecznych 
możliwości dochodzenia roszczeń w całej 
Unii. Przepisy te powinny również 
zapewnić odpowiednią przejrzystość
w kwestii plasowania użytkowników 
z witryną firmy w wynikach wyszukiwania 
generowanych przez wyszukiwarki 
internetowe. Jednocześnie przepisy te 
powinny być tak sformułowane, by 
zachować znaczący potencjał innowacyjny 
szeroko pojętej gospodarki platform 
internetowych.

(6) Należy zatem ustanowić jednolity 
i ukierunkowany zestaw obowiązkowych 
przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić 
sprawiedliwe, przewidywalne, 
zrównoważone i budzące zaufanie 
otoczenie biznesowe w internecie 
w obrębie rynku wewnętrznego, 
w szczególności poprzez zagwarantowanie 
użytkownikom biznesowym, którzy 
korzystają z usług pośrednictwa 
internetowego, odpowiedniego poziomu 
przejrzystości, a także skutecznych 
możliwości dochodzenia roszczeń w całej 
Unii. Przepisy te powinny również 
zapewnić odpowiednie zachęty w celu 
wspierania uczciwych i proporcjonalnych 
praktyk przedsiębiorstw i przejrzystości, w 
szczególności w kwestii plasowania 
użytkowników z witryną firmy w
wynikach wyszukiwania generowanych 
przez wyszukiwarki internetowe, w tym 
asystentów głosowych. Jednocześnie 
przepisy te powinny być tak 
sformułowane, by zachować znaczący 
potencjał innowacyjny szeroko pojętej 
gospodarki platform internetowych i 
umożliwić zdrową konkurencję 
prowadzącą do zwiększenia wyboru dla 
konsumentów.

Uzasadnienie

Jedną z cech rynków internetowych jest szybki wzrost i upadek działalności gospodarczej pod 
wpływem platform mogących pełnić funkcję strażników. Należy w możliwie największym 
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zakresie ograniczyć tę rolę, aby platformy były neutralnym pośrednikiem, co przyniosłoby 
korzyści dla segmentu działalności gospodarczej i segmentu konsumenckiego na rynku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Usługi pośrednictwa internetowego 
i wyszukiwarki internetowe mają 
zazwyczaj charakter globalny, zatem 
niniejsze rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do dostawców takich usług 
niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę 
w państwie członkowskim czy poza Unią, 
pod warunkiem, że spełnione są dwa 
łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy 
biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy 
powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, 
użytkownicy biznesowi lub użytkownicy 
z witryną firmy powinni, poprzez 
korzystanie z tych usług pośrednictwa, 
oferować swoje towary lub usługi 
konsumentom znajdującym się w Unii 
przynajmniej w odniesieniu do części 
transakcji. Tacy konsumenci powinni 
znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć 
w niej miejsca zamieszkania ani posiadać 
obywatelstwa któregoś z państw 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
nie powinno zatem mieć zastosowania 
w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi 
lub użytkownicy z witryną firmy nie mają 
siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, 
ale korzystają z usług pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarek 
internetowych, aby oferować towary lub 
usługi wyłącznie konsumentom 
znajdującym się poza Unią lub osobom, 
które nie są konsumentami.

(7) Usługi pośrednictwa internetowego 
i wyszukiwarki internetowe mają 
zazwyczaj charakter globalny, zatem 
niniejsze rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do dostawców takich usług 
niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę 
w państwie członkowskim czy poza Unią, 
pod warunkiem, że spełnione są dwa 
łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy 
biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy 
powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, 
użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z
witryną firmy powinni, poprzez 
korzystanie z tych usług pośrednictwa, 
oferować swoje towary lub usługi 
konsumentom lub przedsiębiorstwom 
znajdującym się w Unii przynajmniej w
odniesieniu do części transakcji. Tacy 
konsumenci powinni znajdować się 
w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca 
zamieszkania ani posiadać obywatelstwa 
któregoś z państw członkowskich. 
Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
zatem mieć zastosowania w przypadku, 
gdy użytkownicy biznesowi lub 
użytkownicy z witryną firmy nie mają 
siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, 
ale korzystają z usług pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarek 
internetowych, aby oferować towary lub 
usługi wyłącznie konsumentom 
znajdującym się poza Unią lub wyłącznie
osobom, które nie są konsumentami.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pośrednikami w szerokim 
wachlarzu stosunków handlowych między 
przedsiębiorstwami a konsumentami 
w internecie są dostawcy świadczący 
usługi wielostronne, które zasadniczo 
opierają się na tym samym modelu 
budowania ekosystemu w działalności 
gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, 
których dotyczy wniosek, usługi 
pośrednictwa internetowego należy 
zdefiniować w sposób precyzyjny 
i neutralny technologicznie. 
W szczególności usługi te powinny 
zaliczać się do usług społeczeństwa 
informacyjnego i charakteryzować się tym, 
że ich celem jest ułatwienie inicjowania 
bezpośrednich transakcji między 
użytkownikami biznesowymi 
a konsumentami, niezależnie od tego, czy 
transakcje te są ostatecznie zawierane przez 
internet (w portalu internetowym danego 
dostawcy usług pośrednictwa
internetowego bądź danego użytkownika 
biznesowego), czy też poza nim. Ponadto 
usługi te powinny być świadczone na 
podstawie stosunków umownych zarówno 
między dostawcami a użytkownikami 
biznesowymi, jak i między dostawcami 
a konsumentami. Należy uznać, że taki 
stosunek umowny istnieje, jeżeli obie 
zainteresowane strony wyrażą wolę bycia 
związanymi w sposób jednoznaczny 
i możliwy do zweryfikowania, 
niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie 
zgody na piśmie.

(8) Pośrednikami w szerokim 
wachlarzu stosunków handlowych między 
przedsiębiorstwami a konsumentami 
w internecie są dostawcy świadczący 
usługi wielostronne, które zasadniczo 
opierają się na tym samym modelu 
budowania ekosystemu w działalności 
gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, 
których dotyczy wniosek, usługi 
pośrednictwa internetowego należy 
zdefiniować w sposób precyzyjny 
i neutralny technologicznie. 
W szczególności usługi te powinny 
zaliczać się do usług społeczeństwa 
informacyjnego i charakteryzować się tym, 
że ich celem jest inicjowanie transakcji 
między użytkownikami biznesowymi 
a konsumentami, niezależnie od tego, czy 
transakcje te są ostatecznie zawierane za 
pośrednictwem portalu internetowego
danego dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego czy też danego użytkownika 
biznesowego. Ponadto usługi te powinny 
być świadczone na podstawie stosunków 
umownych między dostawcami usług 
pośrednictwa internetowego lub między 
użytkownikami biznesowymi i 
konsumentami, w przypadkach gdy 
dostawcy są pośrednikami 
wobec konsumentów. Należy uznać, że 
taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie 
zainteresowane strony wyrażą wolę bycia 
związanymi w sposób jednoznaczny 
i możliwy do zweryfikowania, 
niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie 
zgody na piśmie. Celem niniejszego 
rozporządzenia jest ustanowienie 
przepisów dotyczących tych usług 
społeczeństwa informacyjnego, które 
oprócz powyższych wymogów pełnią 
funkcję „pośrednictwa” na internetowej 
platformie handlowej. Sama obecność 
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reklamy na stronie internetowej nie 
powinna sama w sobie oznaczać, że strona 
internetowa podlega zakresowi 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zachowania spójności 
definicja wyszukiwarki internetowej 
stosowana w niniejszym rozporządzeniu 
powinna być dostosowana do definicji 
przyjętej w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

(11) W celu zachowania spójności 
definicja wyszukiwarki internetowej 
stosowana w niniejszym rozporządzeniu 
powinna być dostosowana do definicji 
przyjętej w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821. 
Niemniej należy doprecyzować, że 
definicja ta obejmuje wyszukiwanie 
głosowe, a także wyszukiwarki 
internetowe, które bezpośrednio 
przekazują informacje związane z 
wyszukiwaną treścią. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma zastosowania do 
funkcji wyszukiwania, które nie obejmują, 
przynajmniej co do zasady, wszystkich 
witryn, takich jak funkcje wyszukiwania w 
ramach usług pośrednictwa internetowego 
lub będące funkcją oprogramowania 
systemu operacyjnego.

__________________ __________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków 
na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. 
L 194 z 19.7.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków 
na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. 
L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(12) W celu zapewnienia w stosownych 
przypadkach skutecznej ochrony 
użytkowników biznesowych niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, w przypadku gdy warunki 
stosunku umownego, bez względu na ich 
nazwę lub formę, nie są indywidualnie 
negocjowane przez strony tego stosunku 
umownego. To, czy warunki korzystania 
z usług były negocjowane indywidualnie, 
należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, 
w której sam fakt, że niektóre 
postanowienia tych warunków mogły być 
przedmiotem indywidualnych negocjacji, 
nie ma decydującego znaczenia.

(12) W celu zapewnienia w stosownych 
przypadkach skutecznej ochrony 
użytkowników biznesowych niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie bez względu na to, czy 
dostawca usług pośrednictwa 
internetowego i użytkownik biznesowy są 
stronami umowy, która była przez nich 
indywidualnie negocjowana.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia, aby ogólne 
warunki korzystania z usług regulujące 
stosunek umowny umożliwiały 
użytkownikom biznesowym ustalenie, 
jakie warunki handlowe mają zastosowanie 
do korzystania z usług pośrednictwa 
internetowego oraz zakańczania 
i zawieszania takiego korzystania, a także 
w celu osiągnięcia przewidywalności w ich 
relacjach biznesowych, warunki te 
powinny być sformułowane jasnym 
i jednoznacznym językiem, który jest łatwo 
zrozumiały dla przeciętnego użytkownika 
biznesowego. Warunków korzystania 
z usług nie należy uznawać za 
sformułowane jasnym i jednoznacznym 
językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne 
lub brakuje w nich szczegółów ważnych 
kwestii handlowych, a zatem nie 
zapewniają użytkownikom biznesowym 
zasadnego stopnia przewidywalności 
w zakresie najważniejszych aspektów 
stosunku umownego.

(13) W celu zapewnienia, aby ogólne 
warunki korzystania z usług regulujące 
stosunek umowny umożliwiały 
użytkownikom biznesowym ustalenie, 
jakie warunki handlowe mają zastosowanie 
do korzystania z usług pośrednictwa 
internetowego oraz zakańczania 
i zawieszania takiego korzystania, a także 
w celu osiągnięcia przewidywalności w ich 
relacjach biznesowych, warunki te 
powinny być sformułowane jasnym 
i jednoznacznym językiem, który jest łatwo 
zrozumiały dla przeciętnego użytkownika 
biznesowego. Warunków korzystania z
usług nie należy uznawać za sformułowane 
jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli 
są niejasne, niekonkretne lub brakuje w
nich szczegółów ważnych kwestii 
handlowych, bądź jeżeli umożliwiają 
stronie dominującej korzystanie z 
nieproporcjonalnie dużych uprawnień
decyzyjnych, a zatem nie zapewniają 
użytkownikom biznesowym zasadnego 
stopnia przewidywalności w zakresie 
najważniejszych aspektów stosunku 
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umownego, na przykład gdy nie 
zapewniają podstaw do zawieszenia lub 
zakończenia świadczenia usług dla 
użytkowników biznesowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zapewnienie przejrzystości 
w ogólnych warunkach korzystania z usług
może mieć podstawowe znaczenie 
w propagowaniu zrównoważonych relacji 
biznesowych i zapobieganiu 
niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą 
dla użytkowników biznesowych. Dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego powinni 
zatem również zapewnić, aby warunki 
korzystania z usług były łatwo dostępne na 
wszystkich etapach stosunków umownych, 
w tym dla potencjalnych użytkowników 
biznesowych na etapie poprzedzającym 
zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich 
zmianach tych warunków użytkownicy 
biznesowi byli powiadamiani 
z zachowaniem ustalonego terminu 
powiadomienia, który powinien być 
racjonalny i proporcjonalny do 
okoliczności w danym przypadku oraz 
wynosić co najmniej 15 dni. Termin 
powiadomienia nie powinien mieć 
zastosowania w przypadku gdy –
i w zakresie, w jakim – w sposób 
jednoznaczny rezygnuje z niego 
zainteresowany użytkownik biznesowy lub 
w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim –
potrzeba wprowadzenia zmiany bez 
dotrzymywania terminu powiadomienia 
wynika z prawnego obowiązku 
spoczywającego na dostawcy, 
przewidzianego w prawie Unii lub prawie 
krajowym.

(14) Zapewnienie przejrzystości 
w ogólnych warunkach korzystania z usług 
może mieć podstawowe znaczenie 
w propagowaniu zrównoważonych relacji 
biznesowych i zapobieganiu 
niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą 
dla użytkowników biznesowych. Dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego powinni 
zatem również zapewnić, aby warunki 
korzystania z usług były łatwo dostępne na 
wszystkich etapach stosunków umownych, 
w tym dla potencjalnych użytkowników 
biznesowych na etapie poprzedzającym 
zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich 
zmianach tych warunków użytkownicy 
biznesowi byli powiadamiani 
z zachowaniem ustalonego terminu 
powiadomienia, który powinien być 
racjonalny i proporcjonalny do 
okoliczności w danym przypadku oraz 
wynosić co najmniej 15 dni. W drodze 
wyjątku i z zastrzeżeniem jasno 
sformułowanych warunków korzystania z 
usług, termin powiadomienia nie powinien 
mieć zastosowania w przypadku gdy – i w
zakresie, w jakim – w sposób 
jednoznaczny rezygnuje z niego 
zainteresowany użytkownik biznesowy lub 
w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim –
potrzeba wprowadzenia zmiany bez 
dotrzymywania terminu powiadomienia 
wynika z prawnego obowiązku 
spoczywającego na dostawcy, 
przewidzianego w prawie Unii lub prawie 
krajowym.
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Uzasadnienie

Chociaż potrzebny jest pewien stopień elastyczności w traktowaniu praktyk biznesowych 
mogących skutkować szkodą dla konsumentów, jasne wskazanie obowiązków i środków 
stanowi pierwszy krok w zapobieganiu takim praktykom.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia w stosownych 
przypadkach skutecznej ochrony 
użytkowników biznesowych niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, w przypadku gdy warunki 
stosunku umownego, bez względu na ich 
nazwę lub formę, nie są indywidualnie 
negocjowane przez strony tego stosunku 
umownego. To, czy warunki korzystania 
z usług były negocjowane indywidualnie, 
należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, 
w której sam fakt, że niektóre 
postanowienia tych warunków mogły być 
przedmiotem indywidualnych negocjacji, 
nie ma decydującego znaczenia.

(12) W celu zapewnienia w stosownych 
przypadkach skutecznej ochrony 
użytkowników biznesowych niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie bez względu na to, czy 
dostawca usług pośrednictwa 
internetowego i użytkownik biznesowy są 
stronami umowy, która była przez nich 
indywidualnie negocjowana.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Dostawcy usług pośrednictwa mają 
prawo zmienić warunki w reakcji na 
praktyki mogące pociągać za sobą 
natychmiastowe szkody dla konsumentów. 
Takie szkodliwe praktyki mogą 
obejmować oszustwa, spam, naruszenie 
bezpieczeństwa, phishing, nadużycie 
danych dotyczących konsumentów lub ich 
sytuacji finansowej itp. Z uwagi na 
różnorodność pośredników i treści, jakie 
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użytkownicy biznesowi rozpowszechniają 
za ich pośrednictwem, tego typu szkodliwe 
praktyki nie zawsze mogą być 
przewidziane w szczegółowych warunkach 
dostawcy usług pośrednictwa. W takich 
przypadkach dostawcy usług pośrednictwa 
są zwolnieni z dziesięciodniowego terminu 
na wprowadzenie nowych warunków.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu ochrony użytkowników 
biznesowych właściwy sąd powinien mieć 
możliwość orzeknięcia, że niezgodne 
z przepisami warunki korzystania z usług 
nie są wiążące dla zainteresowanego 
użytkownika biznesowego, ze skutkami ex 
nunc. Każde takie orzeczenie sądu 
powinno jednak dotyczyć wyłącznie 
konkretnych postanowień warunków 
korzystania z usług, które nie są zgodne 
z przepisami. Pozostałe postanowienia 
powinny pozostać w mocy i być możliwe 
do wyegzekwowania w zakresie, w jakim 
mogą zostać oddzielone od postanowień 
niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany 
istniejących warunków korzystania z usług 
mogą w znaczący sposób zakłócać 
działalność użytkowników biznesowych. 
W celu ograniczenia takich negatywnych 
skutków dla użytkowników biznesowych 
oraz zniechęcenia do takiego zachowania 
zmiany dokonane w sposób sprzeczny 
z obowiązkiem dotrzymania ustalonego 
terminu powiadomienia powinny zatem 
być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy 
nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex 
tunc.

(15) W celu ochrony użytkowników 
biznesowych właściwy sąd powinien mieć 
możliwość orzeknięcia, że niezgodne 
z przepisami warunki korzystania z usług 
nie są wiążące dla zainteresowanego 
użytkownika biznesowego, ze skutkami ex 
nunc. Każde takie orzeczenie sądu 
powinno jednak dotyczyć wyłącznie 
konkretnych postanowień warunków 
korzystania z usług, które nie są zgodne 
z przepisami. Pozostałe postanowienia 
powinny pozostać w mocy i być możliwe 
do wyegzekwowania w zakresie, w jakim 
mogą zostać oddzielone od postanowień 
niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany 
istniejących warunków korzystania z usług 
mogą w znaczący sposób zakłócać 
działalność użytkowników biznesowych. 
W celu ograniczenia takich negatywnych 
skutków dla użytkowników biznesowych 
oraz zniechęcenia do takiego zachowania 
zmiany dokonane w sposób sprzeczny z
obowiązkiem dotrzymania ustalonego 
terminu powiadomienia powinny zatem 
wejść w życie wyłącznie po zakończeniu 
przewidzianego prawem terminu 
powiadomienia, przy czym podmioty, które 
dopuściły się przewinienia, powinny 
ponieść odpowiedzialność za szkody.
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Uzasadnienie

Zwyczajową karą za niewłaściwe powiadomienia jest wstrzymanie biegu terminu do czasu 
spełnienia wymogów prawnych. Unieważnienie treści zmian w warunkach korzystania z usług 
w oparciu o terminy ostateczne nie jest środkiem uwzględniającym wartość merytoryczną, 
dlatego wydaje się nieproporcjonalne.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego może mieć uzasadnione 
powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu 
lub zakończeniu świadczenia swoich usług, 
w całości lub w części, na rzecz danego 
użytkownika biznesowego, w tym poprzez 
wycofanie z listy ofert poszczególnych 
towarów lub usług danego użytkownika 
biznesowego lub skuteczne usunięcie 
wyników wyszukiwania. Mając jednak na 
uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć
istotny wpływ na interesy 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych, użytkownicy ci powinni 
zostać należycie poinformowani 
o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie 
uzasadnienie powinno umożliwić 
użytkownikom biznesowym ustalenie, czy 
istnieją podstawy do podważenia decyzji, 
zwiększając tym samym szanse 
użytkowników biznesowych na skuteczne 
dochodzenie roszczeń w razie 
konieczności. Ponadto wymóg podawania 
uzasadnienia powinien pomóc 
w zapobieganiu lub zaradzeniu 
niezamierzonemu usuwaniu z internetu 
treści dostarczonych przez użytkowników 
biznesowych, które dostawca omyłkowo 
uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem 
Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu 
należy wskazać obiektywną podstawę 
(obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, 
w oparciu o podstawy, które dostawca 

(16) Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego może mieć uzasadnione 
powody do podjęcia decyzji o
wprowadzeniu ograniczeń w stosunku do 
użytkowników biznesowych lub nałożeniu 
na nich kar, zawieszeniu lub zakończeniu 
świadczenia swoich usług, w całości lub 
w części, na rzecz danego użytkownika 
biznesowego, w tym poprzez wycofanie 
z listy ofert poszczególnych towarów lub 
usług danego użytkownika biznesowego 
lub skuteczne usunięcie wyników 
wyszukiwania. Może obejmować to 
naruszenie warunków, a także naruszenie 
przez użytkowników biznesowych, które 
mogłoby być szkodliwe dla konsumenta 
lub dla platform (m.in. kwestie 
bezpieczeństwa, oszustwa, phishing, 
nielegalne i szkodliwe treści). Mając na 
uwadze fakt, że takie decyzje mogą 
wywierać istotny wpływ na interesy 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych, a także korzystanie z 
podstawowych praw przysługujących 
użytkownikom biznesowym, takich jak 
swoboda prowadzenia działalności i 
swoboda wypowiedzi, użytkownicy ci 
powinni zostać należycie poinformowani 
o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie 
uzasadnienie powinno umożliwić 
użytkownikom biznesowym ustalenie, czy 
istnieją podstawy do podważenia decyzji, 
zwiększając tym samym szanse 
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wymienił już uprzednio w warunkach 
korzystania z usług, oraz odnieść się 
w sposób proporcjonalny do szczególnych 
okoliczności danego przypadku, które 
doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.

użytkowników biznesowych na skuteczne 
dochodzenie roszczeń w razie 
konieczności. Ponadto wymóg podawania 
uzasadnienia powinien pomóc 
w zapobieganiu lub zaradzeniu 
niezamierzonemu usuwaniu z internetu 
treści dostarczonych przez użytkowników 
biznesowych, które dostawca omyłkowo 
uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem 
Komisji (UE) 2018/33422. W niektórych 
przypadkach decyzja dostawcy usługi 
pośrednictwa internetowego opiera się na 
powiadomieniach od osób trzecich. 
Powiadomienia te mogą być nadużywane 
przez konkurentów. W zaleceniu Komisji 
(UE) 2018/334 wymaga się, aby 
powiadomienia były wystarczająco 
dokładne i odpowiednio uzasadnione, tak 
aby dostawcy usług hostingowych, którzy 
je otrzymują, mogli z należytą 
starannością podjąć świadomą decyzję w 
odniesieniu do treści, której 
powiadomienie dotyczy. W związku z tym 
dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni być zobowiązani 
do przekazywania treści powiadomienia 
użytkownikowi biznesowemu w przypadku 
decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu 
świadczenia usług po otrzymaniu 
powiadomienia od osoby trzeciej, w celu 
umożliwienia użytkownikowi 
biznesowemu łatwego obalenia wyraźnie 
błędnego powiadomienia. W uzasadnieniu 
należy wskazać obiektywną podstawę 
(obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, 
w oparciu o podstawy, które dostawca 
wymienił już uprzednio w warunkach 
korzystania z usług, oraz odnieść się 
w sposób proporcjonalny do szczególnych 
okoliczności danego przypadku, które 
doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. W 
stosownych przypadkach należy zapewnić 
proporcjonalny i stopniowy system 
obejmujący uprzednie i terminowe 
powiadomienie przed podjęciem działań 
skutkujących uniemożliwieniem 
przedsiębiorstwu dostępu do klientów.

_________________ _________________
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22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści 
w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego często współpracują z 
dodatkowymi kanałami dystrybucji 
należącymi do programów powiązanych, 
dlatego użytkownikom biznesowym należy 
zapewnić przejrzystość w tym zakresie. 
Użytkownicy biznesowi powinni mieć 
prawo wprowadzania korekt w 
odniesieniu do kanałów, za 
pośrednictwem których sprzedawane są 
ich oferty.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Plasowanie towarów i usług przez 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego ma istotny wpływ na 
wybory dokonywane przez konsumentów, 
a co za tym idzie na sukces komercyjny 
użytkowników biznesowych oferujących 
konsumentom te towary i usługi. 
W związku z tym dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego powinni 
z góry przedstawić główne parametry 
determinujące plasowanie, aby zapewnić 
użytkownikom biznesowym większą 
przewidywalność oraz umożliwić im 
lepsze zrozumienie funkcjonowania 
mechanizmu plasowania i porównywanie 
praktyk w zakresie plasowania 

(17) Plasowanie towarów i usług przez 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego ma istotny wpływ na aspekt 
konkurencyjności rynku cyfrowego oraz
na wybory dokonywane przez 
konsumentów, a co za tym idzie na sukces 
komercyjny użytkowników biznesowych 
oferujących konsumentom te towary i
usługi. W związku z tym dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego powinni 
z góry przedstawić główne parametry 
determinujące plasowanie, aby zapewnić 
użytkownikom biznesowym większą 
przewidywalność oraz umożliwić im 
lepsze zrozumienie funkcjonowania 
mechanizmu plasowania i porównywanie 



AD\1169725PL.docx 17/67 PE628.386v02-00

PL

stosowanych przez różnych dostawców. 
Pojęcie głównego parametru powinno być 
rozumiane jako oznaczające wszelkie 
ogólne kryteria, procesy, specyficzne 
sygnały wbudowane w algorytmy lub inne 
mechanizmy korygowania lub obniżania 
pozycji stosowane w związku 
z plasowaniem. Opis głównych 
parametrów determinujących plasowanie 
powinien również zawierać wyjaśnienie 
wszelkich możliwości aktywnego 
wpływania przez użytkowników 
biznesowych na plasowanie w zamian za 
wynagrodzenie dla dostawcy oraz 
względnych skutków takich działań. Opis 
ten powinien umożliwić użytkownikom 
biznesowym odpowiednie zrozumienie, 
w jaki sposób mechanizm plasowania 
uwzględnia charakterystyki konkretnych 
towarów lub usług oferowanych przez 
użytkownika biznesowego oraz znaczenie 
tych charakterystyk dla konsumentów 
korzystających z danej platformy usług 
pośrednictwa internetowego.

praktyk w zakresie plasowania 
stosowanych przez różnych dostawców. 
Pojęcie głównego parametru powinno być 
rozumiane jako oznaczające wszelkie 
ogólne kryteria stosowane w związku z
plasowaniem. Opis głównych parametrów 
determinujących plasowanie powinien 
również zawierać wyjaśnienie wszelkich 
możliwości aktywnego wpływania przez 
użytkowników biznesowych na plasowanie 
w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy 
oraz względnych skutków takich działań. 
Opis ten powinien umożliwić 
użytkownikom biznesowym odpowiednie 
zrozumienie, w jaki sposób mechanizm 
plasowania uwzględnia charakterystyki 
konkretnych towarów lub usług 
oferowanych przez użytkownika 
biznesowego oraz znaczenie tych 
charakterystyk dla konsumentów 
korzystających z danej platformy usług 
pośrednictwa internetowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Podobnie plasowanie stron 
internetowych przez dostawców 
wyszukiwarek internetowych, 
w szczególności stron, za pośrednictwem 
których przedsiębiorstwa oferują towary 
i usługi konsumentom, ma istotny wpływ 
na wybory dokonywane przez 
konsumentów i sukces komercyjny 
użytkowników z witryną firmy. Dostawcy 
wyszukiwarek internetowych powinni 
zatem przedstawić opis głównych 
parametrów determinujących plasowanie 
wszystkich indeksowanych stron 
internetowych, w tym stron będących 
witryną firmy użytkownika, a także innych 
stron internetowych. Oprócz kwestii 

(18) Podobnie plasowanie stron 
internetowych przez dostawców 
wyszukiwarek internetowych, 
w szczególności stron, za pośrednictwem 
których przedsiębiorstwa oferują towary 
i usługi konsumentom, ma istotny wpływ 
na wybory dokonywane przez 
konsumentów i sukces komercyjny 
użytkowników z witryną firmy. Dostawcy 
wyszukiwarek internetowych powinni 
zatem przedstawić opis głównych 
parametrów determinujących plasowanie 
wszystkich indeksowanych stron 
internetowych, w tym stron będących 
witryną firmy użytkownika, a także innych 
stron internetowych. Oprócz kwestii 
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charakterystyk towarów i usług oraz ich 
znaczenia dla konsumentów, w przypadku 
wyszukiwarek internetowych opis ten 
powinien również umożliwiać 
użytkownikom z witryną firmy uzyskanie 
odpowiedniego zrozumienia tego, czy –
a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim 
zakresie – pod uwagę bierze się pewne 
cechy budowy witryny, którą się posługują, 
takie jak jej optymalizacja pod kątem 
wyświetlania na mobilnych urządzeń 
telekomunikacyjnych. Ze względu na brak 
stosunku umownego między dostawcami 
wyszukiwarek internetowych 
a użytkownikami z witryną firmy, opis ten 
powinien być publicznie dostępny 
w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji 
na stronie danej wyszukiwarki 
internetowej. W celu zapewnienia 
użytkownikom z witryną firmy 
przewidywalności opis ten powinien być 
również na bieżąco aktualizowany, 
z uwzględnieniem możliwości łatwego 
zidentyfikowania wszelkich zmian 
głównych parametrów. Przy spełnianiu 
tego wymogu dotyczącego ujawniania
głównych parametrów stosowanych przy 
plasowaniu od dostawców nie wymaga się 
w żadnym przypadku ujawniania tajemnic 
przedsiębiorstwa, zdefiniowanych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/94323, jednak podawany 
opis powinien przynajmniej opierać się na 
rzeczywistych danych dotyczących wagi 
stosowanych parametrów plasowania.

charakterystyk towarów i usług oraz ich 
znaczenia dla konsumentów, w przypadku 
wyszukiwarek internetowych opis ten 
powinien również umożliwiać 
użytkownikom z witryną firmy uzyskanie 
odpowiedniego zrozumienia tego, czy –
a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim 
zakresie – pod uwagę bierze się pewne 
cechy budowy witryny, którą się posługują, 
takie jak jej optymalizacja pod kątem 
wyświetlania na mobilnych urządzeniach 
telekomunikacyjnych. Ze względu na brak 
stosunku umownego między dostawcami 
wyszukiwarek internetowych 
a użytkownikami z witryną firmy, opis ten 
powinien być publicznie dostępny 
w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji 
na stronie danej wyszukiwarki 
internetowej. W celu zapewnienia 
użytkownikom z witryną firmy 
przewidywalności opis ten powinien być 
również na bieżąco aktualizowany, 
z uwzględnieniem możliwości łatwego 
zidentyfikowania wszelkich zmian 
głównych parametrów. Wymóg ujawniania 
parametrów stosowanych przy plasowaniu 
nie powinien naruszać dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/94323 przy jednoczesnym 
uwzględnieniu przepisów o zgodnym z 
prawem pozyskiwaniu, wykorzystywaniu i 
ujawnianiu, jednak przy spełnianiu tego 
wymogu dotyczącego ujawniania 
głównych parametrów stosowanych przy 
plasowaniu podawany opis powinien 
przynajmniej opierać się na rzeczywistych 
danych dotyczących wagi stosowanych 
parametrów plasowania. W celu 
uniknięcia wątpliwości obowiązek 
odnoszący się do wyszukiwarek 
internetowych dotyczący zapewnienia, by 
opis głównych parametrów 
determinujących plasowanie był na 
bieżąco aktualizowany, nie powinien 
wymagać ujawniania przez wyszukiwarki 
internetowe jakichkolwiek tajemnic 
przedsiębiorstwa zdefiniowanych w art. 2 
ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/943.
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_________________ _________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. 
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U.
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego sam oferuje 
konsumentom pewne towary lub usługi 
poprzez własne usługi pośrednictwa 
internetowego, lub czyni to za 
pośrednictwem kontrolowanego przez 
siebie użytkownika biznesowego, dostawca 
ten może bezpośrednio konkurować 
z innymi użytkownikami biznesowymi 
korzystającymi z jego usług pośrednictwa 
internetowego, którzy nie są przez niego 
kontrolowani. W szczególności w takich 
sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług 
pośrednictwa internetowego działał 
w sposób przejrzysty i przedstawiał opis 
wszelkich przypadków zróżnicowanego 
traktowania, za pomocą środków 
prawnych, handlowych bądź technicznych, 
polegającego na odmiennym traktowaniu 
oferowanych przez siebie towarów lub 
usług w porównaniu z towarami lub 
usługami oferowanymi przez 
użytkowników biznesowych. Aby 
zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten 
powinien mieć zastosowanie na szczeblu 
usług pośrednictwa internetowego ogółem, 
a nie na szczeblu poszczególnych towarów 
lub usług oferowanych za pośrednictwem 
tych usług.

(19) W przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego sam oferuje 
konsumentom pewne towary lub usługi 
poprzez własne usługi pośrednictwa 
internetowego, lub czyni to za 
pośrednictwem kontrolowanego przez 
siebie użytkownika biznesowego, dostawca 
ten może bezpośrednio konkurować 
z innymi użytkownikami biznesowymi 
korzystającymi z jego usług pośrednictwa 
internetowego, którzy nie są przez niego 
kontrolowani. W szczególności w takich 
sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług 
pośrednictwa internetowego działał w 
sposób przejrzysty i przedstawiał opis 
wszelkich przypadków zróżnicowanego 
traktowania, za pomocą środków 
prawnych, handlowych bądź technicznych, 
takich jak ustawienia domyślne, 
polegającego na odmiennym traktowaniu 
oferowanych przez siebie towarów lub 
usług w porównaniu z towarami lub 
usługami oferowanymi przez 
użytkowników biznesowych. Aby 
zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten 
powinien mieć zastosowanie na szczeblu 
usług pośrednictwa internetowego ogółem, 
a nie na szczeblu poszczególnych towarów 
lub usług oferowanych za pośrednictwem 
tych usług. Ponadto konsumenci często 
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korzystają z usług skonfigurowanych 
domyślnie bez otrzymywania informacji o 
konkurencyjnych towarach i usługach, a 
także mogą napotykać bariery techniczne 
lub ekonomiczne, jeżeli chcą wybrać 
usługę konkurencyjną. W związku z tym 
dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego nie powinni mieć 
możliwości dostarczania jakichkolwiek 
towarów lub świadczenia jakichkolwiek 
usług będących pod ich bezpośrednią lub 
pośrednią kontrolą jako opcji domyślnej 
bez uprzedniego zaoferowania 
konsumentom możliwości wyboru różnych 
konkurencyjnych opcji dostępnych w 
momencie korzystania po raz pierwszy z 
usług pośrednictwa internetowego. 
Konsument nie powinien być zobligowany 
do wyboru opcji domyślnej. Towary 
dostarczane przez dostawcę usług 
pośrednictwa internetowego bądź 
świadczone przez niego usługi należy 
uznać za konkurencyjne względem 
towarów lub usług użytkowników 
biznesowych, jeżeli można uznać, że 
konsumenci korzystający z usługi 
pośrednictwa internetowego mogą 
wymienić lub zastąpić dany towar bądź 
usługę.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Równie ważne jest, aby dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego nie 
angażowali się w nieuczciwe praktyki 
handlowe (w tym zachowania handlowe 
lub włączanie nieuczciwych warunków 
umownych), które mają istotny 
niekorzystny wpływ na konkurencję lub 
na wybór dla konsumentów. Przy 
ustalaniu, czy dana praktyka handlowa 
jest nieuczciwa, należy wziąć pod uwagę 
względną siłę przetargową pośrednika 
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internetowego i użytkownika biznesowego, 
a także wszelkie inne istotne czynniki.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Do celów niniejszego 
rozporządzenia usługi dostarczane przez 
dostawcę mogą konkurować z usługami 
innych użytkowników biznesowych, jeżeli 
w opinii użytkowników usług 
pośrednictwa internetowego są zamienne 
lub zastępowalne z uwagi na swą 
charakterystykę, cenę oraz zamierzony 
sposób użycia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) W niektórych przypadkach 
asymetria siły przetargowej między 
usługami pośrednictwa internetowego a 
innymi użytkownikami biznesowymi 
powoduje znaczącą nierównowagę praw i 
obowiązków stron wynikających z 
odpowiedniej umowy, powodując szkodę 
dla użytkowników biznesowych. W takich 
przypadkach dostawca usług pośrednictwa 
internetowego powinien stosować 
sprawiedliwe traktowanie użytkownika 
biznesowego tak, aby nie ograniczał w 
istotny sposób możliwości i swobody 
prowadzenia działalności przez innych 
użytkowników biznesowych. Biorąc pod 
uwagę wysokie prawdopodobieństwo 
wyrządzenia szkody konsumentom 
nieodłącznie związanej z sytuacją, w 
której dostawca usług pośrednictwa 
internetowego konkuruje z innymi 
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użytkownikami biznesowymi, w tym 
poprzez zmniejszenie wyboru dla 
konsumentów, zwiększenie ich kosztów i 
ukrywanie przed nimi istotnych 
informacji, obowiązek zapewnienia 
sprawiedliwego traktowania obejmuje 
zapewnienie, aby konsumenci, którzy 
korzystają z usług za pośrednictwem 
usługi pośrednictwa internetowego, mieli 
prawo i możliwość wyboru i korzystania z 
usług według własnego wyboru, bez 
napotykania żadnych zbędnych obciążeń, 
na przykład gdy dostawca ignoruje lub 
ogranicza wybór domyślnych ustawień 
przez konsumentów. Dostawca usług 
pośrednictwa internetowego również nie 
zapewnia sprawiedliwego traktowania, 
jeżeli nie udostępnia konkurencyjnym 
użytkownikom biznesowym wszystkich 
informacji niezbędnych do osiągnięcia 
przez nich tego samego poziomu i jakości 
interoperacyjności, jak usługa 
pośrednictwa internetowego oraz wszelkie 
usługi pomocnicze, do których dostęp ma 
sam usługodawca, oraz jeżeli wdraża 
praktyki, które bezpośrednio lub 
pośrednio zapewniają techniczne lub 
ekonomiczne korzyści dla własnych ofert, 
których odmawia się konkurującym 
użytkownikom biznesowym. Sprawiedliwe 
traktowanie wymaga również od dostawcy 
powstrzymania się od ingerowania w 
relacje handlowe między konkurującymi 
użytkownikami biznesowymi a 
konsumentami ich usług, w tym poprzez 
blokowanie lub ograniczanie w inny 
sposób przepływu informacji i 
komunikacji między nimi, z 
uwzględnieniem reklamy i działań 
marketingowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(19d) Niektóre praktyki ostatecznie mogą 
być postrzegane jako nieuczciwe w 
każdych okolicznościach. Obserwatorium 
platform powinno poddawać ten wykaz 
praktyk ciągłym przeglądom i zalecać 
Komisji dokonywanie aktualizacji. W 
miarę rozwoju rynku usług pośrednictwa 
internetowego Komisja powinna wydawać 
wytyczne dotyczące praktyk, które mogą 
obejmować nieuczciwe praktyki 
handlowe, w tym okoliczności, w których 
określone praktyki mogą zostać uznane za 
nieuczciwe.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Możliwość dostępu do danych, 
w tym danych osobowych, i ich 
wykorzystania, może stanowić podstawę 
do tworzenie znacznej wartości 
w gospodarce platform internetowych. 
W związku z tym ważne jest, aby dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego 
podawali użytkownikom biznesowym 
jasny opis zakresu, charakteru i warunków 
dostępu tych użytkowników do 
określonych kategorii danych oraz 
korzystania z nich. Opis ten powinien być 
proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych 
warunków dostępu, zamiast wyczerpującej 
identyfikacji konkretnych danych lub 
kategorii danych, aby umożliwić 
użytkownikom biznesowym zrozumienie, 
czy mogą wykorzystać te dane do 
tworzenia większej wartości, w tym 
poprzez możliwość korzystania z usług 
w zakresie danych, świadczonych przez 
strony trzecie. Przetwarzanie danych 
osobowych powinno odbywać się zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

(20) Możliwość dostępu do danych, 
w tym danych osobowych, i ich 
wykorzystania, może stanowić podstawę 
do tworzenia znacznej wartości 
w gospodarce platform internetowych. 
W związku z tym ważne jest, aby dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego 
podawali użytkownikom biznesowym 
jasny opis zakresu, charakteru i warunków 
dostępu tych użytkowników do 
określonych kategorii danych oraz 
korzystania z nich. Opis ten powinien być 
proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych 
warunków dostępu, zamiast wyczerpującej 
identyfikacji konkretnych danych lub 
kategorii danych, aby umożliwić 
użytkownikom biznesowym zrozumienie, 
czy mogą wykorzystać te dane do 
tworzenia większej wartości, w tym 
poprzez możliwość korzystania z usług 
w zakresie danych, świadczonych przez 
strony trzecie. Niniejsze rozporządzenie 
nakłada na dostawców usług 
pośrednictwa internetowego wymóg 
przejrzystości w zakresie danych, które 
przekazują swoim użytkownikom 
biznesowym, ale nie ustanawia 
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jakiegokolwiek wymogu przekazywania 
danych osobowych lub nieosobowych 
użytkownikom biznesowym. W każdym 
przypadku przetwarzanie danych 
osobowych powinno odbywać się zgodnie 
z unijnymi ramami prawnymi w zakresie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych oraz 
poszanowania życia prywatnego i ochrony 
danych osobowych w łączności 
elektronicznej, w szczególności z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924, 
dyrektywą (UE) 2016/68024a i dyrektywą 
2002/58/WE24b. W niniejszym 
rozporządzeniu nie powinno się wymagać 
od dostawców usług pośrednictwa 
internetowego udostępniania danych 
osobowych stronom trzecim poza tym, co 
zostało określone w ich polityce ochrony 
prywatności.

__________________ __________________

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

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

24a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

24b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
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2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą w pewnych 
przypadkach ograniczać w warunkach 
korzystania z usług możliwość 
użytkowników biznesowych oferowania 
konsumentom towarów lub usług na 
bardziej korzystnych warunkach za 
pośrednictwem innych środków niż usługi 
pośrednictwa internetowego danego 
dostawcy. W takich przypadkach 
dostawcy, których to dotyczy, powinni 
podać uzasadnienie takiego działania, 
w szczególności wskazując główne 
względy gospodarcze, handlowe lub 
prawne, z jakich wprowadzili takie 
ograniczenia. Ten obowiązek 
przejrzystości nie powinien jednak być 
odczytywany jako mający wpływ na ocenę 
zgodności z prawem takich ograniczeń 
przeprowadzaną na podstawie innych 
aktów prawnych Unii lub aktów prawnych 
państw członkowskich zgodnie z prawem 
Unii, w tym w dziedzinie konkurencji 
i nieuczciwych praktyk handlowych, ani 
na stosowanie takich aktów prawnych.

(21) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą w pewnych 
przypadkach ograniczać w warunkach 
korzystania z usług możliwość 
użytkowników biznesowych oferowania 
konsumentom towarów lub usług na 
bardziej korzystnych warunkach za 
pośrednictwem innych środków niż usługi 
pośrednictwa internetowego danego 
dostawcy. W takich przypadkach 
dostawcy, których to dotyczy, powinni 
podać uzasadnienie takiego działania, w
szczególności wskazując główne względy 
gospodarcze, handlowe lub prawne, z
jakich wprowadzili takie ograniczenia, 
oraz zapewnić, aby takie ograniczenia 
były proporcjonalne.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla praw 
własności intelektualnej posiadanych 
przez użytkowników biznesowych. 
Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni korzystać z tych 
praw wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej 
zgody użytkownika biznesowego, jeżeli 
uzyskali oni licencję od użytkownika 
biznesowego lub jego licencjobiorcy lub z 
uwzględnieniem obowiązujących 
wyjątków i ograniczeń. Należy 
przestrzegać warunków korzystania z tych 
praw. Należy również zapewnić 
poszanowanie praw własności 
intelektualnej osób trzecich.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić użytkownikom 
biznesowym, w tym użytkownikom, 
których korzystanie z danych usług 
pośrednictwa internetowego zostało 
zawieszone lub zakończone, dostęp do 
natychmiastowych, odpowiednich 
i skutecznych możliwości dochodzenia 
roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni przewidzieć 
wewnętrzny system rozpatrywania skarg. 
Ten wewnętrzny system rozpatrywania 
skarg powinien być ukierunkowany na 
zapewnienie, by w znacznej części skarg 
można było znaleźć rozwiązanie w drodze 
dwustronnych kontaktów między dostawcą 
usług pośrednictwa internetowego 
a użytkownikiem biznesowym, który 

(22) Aby zapewnić użytkownikom 
biznesowym, w tym użytkownikom, 
których korzystanie z danych usług 
pośrednictwa internetowego zostało
ograniczone, zawieszone lub zakończone, 
dostęp do natychmiastowych, 
proporcjonalnych, odpowiednich i
skutecznych możliwości dochodzenia 
roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni przewidzieć 
skuteczny i sprawny wewnętrzny system 
rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny 
system rozpatrywania skarg powinien być 
przejrzysty, uproszczony i 
niedyskryminujący oraz ukierunkowany na 
zapewnienie, by w znacznej części skarg 
można było znaleźć rozwiązanie w drodze 
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złożył skargę. Ponadto zobowiązanie 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego do publikacji informacji na 
temat funkcjonowania i skuteczności ich 
wewnętrznego systemu rozpatrywania 
skarg powinno pomóc użytkownikom 
biznesowym w zrozumieniu rodzajów 
problemów, jakie mogą pojawić się 
w ramach świadczenia różnych usług 
pośrednictwa internetowego, a także 
możliwości wypracowania przez obie 
strony szybkiego i skutecznego 
rozstrzygnięcia.

dwustronnych kontaktów między dostawcą 
usług pośrednictwa internetowego a
użytkownikiem biznesowym, który złożył 
skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców 
usług pośrednictwa internetowego do 
publikacji informacji na temat 
funkcjonowania i skuteczności ich 
wewnętrznego systemu rozpatrywania 
skarg powinno pomóc użytkownikom 
biznesowym w zrozumieniu rodzajów 
problemów, jakie mogą pojawić się w
ramach świadczenia różnych usług 
pośrednictwa internetowego, a także 
możliwości wypracowania przez obie 
strony szybkiego, skutecznego i 
niedyskryminującego rozstrzygnięcia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Określone w niniejszym 
rozporządzeniu wymogi dotyczące 
wewnętrznych systemów rozpatrywania 
skarg ukierunkowane są na zapewnienie 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego racjonalnego marginesu 
swobody przy prowadzeniu tych systemów 
i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak 
aby zminimalizować wszelkie obciążenia 
administracyjne. Ponadto wewnętrzne 
systemy rozpatrywania skarg powinny 
umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego podjęcie w razie potrzeby 
działań, w sposób proporcjonalny, 
w przypadku wykrycia prób 
wykorzystywania tych systemów w złej 
wierze przez niektórych użytkowników 
biznesowych. W przypadkach innych niż 
domniemane niewywiązywanie się 
z obowiązków prawnych określonych 
w niniejszym rozporządzeniu do 
rozpatrzenia w takich wewnętrznych 
systemach nie powinno się także 
przyjmować skarg dotyczących jedynie 

(23) Określone w niniejszym
rozporządzeniu wymogi dotyczące 
wewnętrznych systemów rozpatrywania 
skarg ukierunkowane są na zapewnienie 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego racjonalnego marginesu 
swobody przy prowadzeniu tych systemów 
i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak 
aby zminimalizować wszelkie obciążenia 
administracyjne. Ponadto wewnętrzne 
systemy rozpatrywania skarg powinny 
umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego podjęcie w razie potrzeby 
działań, w sposób proporcjonalny, 
w przypadku wykrycia prób 
wykorzystywania tych systemów w złej 
wierze przez niektórych użytkowników 
biznesowych. W przypadkach innych niż 
domniemane niewywiązywanie się 
z obowiązków prawnych określonych 
w niniejszym rozporządzeniu do 
rozpatrzenia w takich wewnętrznych 
systemach nie powinno się także 
przyjmować skarg dotyczących jedynie 



PE628.386v02-00 28/67 AD\1169725PL.docx

PL

nieistotnych negatywnych skutków dla 
danego użytkownika biznesowego. Ze 
względu na koszty ustanowienia 
i prowadzenia takich systemów należy 
zwolnić z tych obowiązków dostawców 
usług pośrednictwa internetowego, którzy 
stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami zalecenia 
Komisji 2003/361/WE25.

nieistotnych negatywnych skutków dla 
danego użytkownika biznesowego. Ze 
względu na koszty ustanowienia 
i prowadzenia takich systemów należy 
zwolnić z tych obowiązków dostawców 
usług pośrednictwa internetowego, którzy 
stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami zalecenia 
Komisji 2003/361/WE25. Wewnętrzny 
system rozpatrywania skarg powinien być 
oparty na zasadach równego traktowania, 
a jego wykorzystywanie nie powinno 
prowadzić do jakiegokolwiek 
krzywdzącego traktowania użytkownika 
biznesowego.

_________________ _________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni ponosić racjonalną 
część całkowitych kosztów mediacji, 
z uwzględnieniem wszystkich istotnych 
elementów sprawy będącej przedmiotem 
mediacji. W tym celu mediator powinien 
przedstawić sugestię, jaką część należy 
uznać za racjonalną w tej konkretnej 
sprawie. Część ta nie powinna być jednak 
nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów.

(25) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni ponosić racjonalną 
część całkowitych kosztów mediacji, 
z uwzględnieniem wszystkich istotnych 
elementów sprawy będącej przedmiotem 
mediacji. W tym celu mediator powinien 
przedstawić sugestię, jaką część należy 
uznać za racjonalną w tej konkretnej 
sprawie.



AD\1169725PL.docx 29/67 PE628.386v02-00

PL

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot i zakres stosowania

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, 
by użytkownikom biznesowym usług 
pośrednictwa internetowego 
i użytkownikom z witryną firmy 
w odniesieniu do wyszukiwarek 
internetowych zagwarantowano 
odpowiednią przejrzystość i skuteczne 
możliwości dochodzenia roszczeń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, 
by użytkownikom biznesowym usług 
pośrednictwa internetowego i
użytkownikom z witryną firmy w
odniesieniu do wyszukiwarek 
internetowych i podłączonych do sieci 
zagwarantowano odpowiednią 
sprawiedliwość, przejrzystość i skuteczne 
możliwości dochodzenia roszczeń.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych, które są dostarczane lub 
których dostarczenie jest oferowane, 
odpowiednio, użytkownikom biznesowym 
i użytkownikom z witryną firmy mającym 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, 
którzy poprzez usługi pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarki 
internetowe oferują towary lub usługi 
konsumentom znajdującym się w Unii, 
niezależnie od siedziby lub miejsce 
zamieszkania dostawców tych usług.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych, które są dostarczane lub 
których dostarczenie jest oferowane, 
odpowiednio, użytkownikom biznesowym 
i użytkownikom z witryną firmy mającym 
siedzibę lub prowadzącym działalność w
Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarki 
internetowe oferują towary lub usługi 
konsumentom znajdującym się w Unii, 
niezależnie od siedziby lub miejsce 
zamieszkania dostawców tych 
usług.Niniejsze rozporządzenie pozostaje 
bez uszczerbku dla środków sektorowych 
podejmowanych na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zgodnie z prawem Unii.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „użytkownik biznesowy” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, która 

1) „użytkownik biznesowy” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, która 
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poprzez usługi pośrednictwa internetowego 
oferuje konsumentom towary lub usługi
w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
zawodową;

poprzez usługi pośrednictwa internetowego 
oferuje konsumentom towary lub usługi 
lub dąży do oferowania konsumentom 
towarów lub usług w celach związanych z
jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub zawodową;

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stanowią usługi społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 
Parlamentu Europejskiego i Rady27;

a) stanowią usługi społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 
Parlamentu Europejskiego i Rady27 lub 
stanowią systemy operacyjne urządzeń i 
jako takie działają jako pośrednicy między 
twórcami aplikacji internetowych a 
konsumentami;

_________________ _________________

27 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

27 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b i c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwiają użytkownikom 
biznesowym oferowanie towarów lub 
usług konsumentom, z zamiarem 
ułatwienia inicjowania transakcji 
bezpośrednich między tymi 
użytkownikami biznesowymi 
a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie 

b) ich głównym celem jest 
umożliwienie użytkownikom biznesowym 
oferowania towarów lub usług 
konsumentom przez inicjowanie w 
internecie transakcji bezpośrednich między 
tymi użytkownikami biznesowymi 
a konsumentami za pośrednictwem portalu 
internetowego danego dostawcy usług 
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te transakcje są ostatecznie zawierane; pośrednictwa internetowego bądź 
bezpośredniego linku do danego 
użytkownika biznesowego;

c) są świadczone użytkownikom 
biznesowym na podstawie stosunków 
umownych między, z jednej strony,
dostawcą tych usług, a z drugiej strony 
zarówno tymi użytkownikami 
biznesowymi, jak i konsumentami, którym 
ci użytkownicy biznesowi oferują towary
lub usługi;

c) są świadczone ogólnie 
użytkownikom biznesowym na podstawie 
stosunków umownych między dostawcą 
tych usług a użytkownikami biznesowymi, 
którzy oferują towary i usługi 
konsumentom; do celów niniejszego 
rozporządzenia taki stosunek umowny 
uznaje się również za istniejący w 
przypadku, gdy dostarczane są dane 
osobowe lub inne dane;

_________________ _________________

9 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).  

9 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).  

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „system operacyjny” oznacza 
oprogramowanie, które, między innymi, 
obsługuje interfejs sprzętu peryferyjnego, 
planuje zadania, przydziela pamięć i 
stanowi domyślny interfejs dla 
użytkownika, w tym graficzny interfejs 
użytkownika, gdy żadna aplikacja nie jest 
aktywna, niezależnie od tego, czy takie 
oprogramowanie jest integralną częścią 
użytkowego sprzętu komputerowego o 
ogólnym przeznaczeniu czy jest 
samodzielnym oprogramowaniem 
przeznaczonym do stosowania w 
użytkowym sprzęcie komputerowym o 
ogólnym przeznaczeniu; jednakże nie 
oznacza modułu ładującego system 
operacyjny, podstawowego systemu 
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wejścia-wyjścia ani innego 
oprogramowania układowego 
niezbędnego przy uruchamianiu lub 
instalowaniu systemu operacyjnego;

Uzasadnienie

Systemy operacyjne urządzeń mobilnych, takie jak IOS lub Android, składają się z 
oprogramowania, które pozwala aplikacjom pracować na określonych urządzeniach (np. 
aplikacje na smartfonie). Ograniczenia lub zmiany celowo narzucane przez producentów 
urządzeń lub dostawców systemów operacyjnych mogą ograniczać dystrybucję i dostęp do 
pewnych treści i usług internetowych – często bez obiektywnego uzasadnienia lub poprzez 
nieproporcjonalne metody – i skutkować kosztami dla użytkowników. Należy zatem zmienić 
definicję pośredników internetowych, tak aby wyraźnie uwzględnić systemy operacyjne 
urządzeń.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „wyszukiwarka internetowa” 
oznacza usługę cyfrową, która umożliwia 
użytkownikom wyszukiwanie – co do 
zasady – wszystkich stron internetowych 
lub stron internetowych w danym języku 
za pomocą zapytania na jakikolwiek temat 
przez podanie słowa kluczowego, 
wyrażenia lub innej wartości wejściowej 
i która jako wynik wyszukiwania podaje 
odnośniki do stron internetowych, na 
których można znaleźć informacje 
związane z zadanym zapytaniem;

5) „wyszukiwarka internetowa” 
oznacza usługę cyfrową, w tym między 
innymi cyfrowe interfejsy i aplikacje z 
uwzględnieniem aplikacji mobilnych z 
funkcją wyszukiwania, która umożliwia 
użytkownikom wprowadzanie zapytań i 
wyszukiwanie różnych stron internetowych 
lub stron internetowych i aplikacji 
mobilnych w danym języku za pomocą 
zapytania na jakikolwiek temat przez 
podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub 
innej wartości wejściowej (w formie 
tekstu, głosu lub w innej formie) i która 
jako wynik wyszukiwania podaje treści 
takie jak krótkie teksty, zdjęcia, odnośniki 
do stron internetowych, nagrania wideo, 
nagrania audio, na których można znaleźć 
informacje związane z zadanym 
zapytaniem;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „użytkownik z witryną firmy” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
która posługuje się stronami 
internetowymi, aby oferować 
konsumentom towary lub usługi w celach 
związanych z jej działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7) „użytkownik z witryną firmy” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
która posługuje się stronami internetowymi 
lub innego rodzaju mediami podłączonymi 
do sieci, aby oferować towary lub usługi;

Uzasadnienie

Strony internetowe nadal stanowią główne źródło dostępu, jednak aplikacje i inne media 
wkrótce mogą stanąć przed takimi samymi wyzwaniami. Dlatego zaleca się ich uwzględnienie 
już teraz. Ostatnią część definicji usunięto, ponieważ charakter konsumentów lub zamiary 
użytkowników nie mają znaczenia dla praw i obowiązków wyznaczonych w przedmiotowym 
tekście.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „plasowanie” oznacza 
przyznawanie określonej pozycji 
względem innych towarom lub usługom 
oferowanym konsumentom przez 
użytkowników biznesowych poprzez 
usługi pośrednictwa internetowego lub 
stronom internetowym indeksowanym dla 
konsumentów przez wyszukiwarki 
internetowe, w formie, w jakiej zostało ono 
przedstawione, zorganizowane lub 
przekazane tym konsumentom przez, 
odpowiednio, dostawców usług 
pośrednictwa internetowego lub 
dostawców wyszukiwarek internetowych, 
niezależnie od środków technologicznych 
wykorzystanych do takiego 
przedstawienia, organizacji lub przekazu;

8) „plasowanie” oznacza 
przyznawanie określonej pozycji w 
wynikach wyszukiwania względem innych 
towarom lub usługom oferowanym 
konsumentom przez użytkowników 
biznesowych poprzez usługi pośrednictwa 
internetowego lub stronom internetowym 
indeksowanym przez wyszukiwarki 
internetowe, w formie, w jakiej zostało ono 
przedstawione, zorganizowane lub 
przekazane przez, odpowiednio, 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego lub dostawców 
wyszukiwarek internetowych, niezależnie 
od środków technologicznych 
wykorzystanych do takiego 
przedstawienia, organizacji lub przekazu;
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „warunki korzystania z usług” 
oznaczają wszelkie warunki, klauzule
i inne informacje, niezależnie od ich 
nazwy lub formy, które regulują stosunek 
umowny między dostawcą usług 
pośrednictwa internetowego a ich 
użytkownikami biznesowymi i są 
jednostronnie ustalane przez dostawcę 
usług pośrednictwa internetowego.

10) „warunki korzystania z usług” 
oznaczają warunki i klauzule, które 
regulują stosunek umowny między 
dostawcą usług pośrednictwa 
internetowego a ich użytkownikami 
biznesowymi.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „system operacyjny urządzeń” 
oznacza oprogramowanie umożliwiające 
uruchamianie aplikacji i programów na 
smartfonach, komputerach i innych 
urządzeniach.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zapewniają, by ich warunki:

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zapewniają, by ich warunki:

a) były sformułowane jasnym
i jednoznacznym językiem;

a) były uczciwe i proporcjonalne oraz 
sformułowane prostym i zrozumiałym
językiem;

b) były łatwo dostępne dla 
użytkowników biznesowych na wszystkich 
etapach ich stosunków handlowych 
z dostawcą usług pośrednictwa 

b) były łatwo dostępne dla 
użytkowników biznesowych na wszystkich 
etapach ich stosunków handlowych 
z dostawcą usług pośrednictwa 
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internetowego, w tym na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy;

internetowego, w tym na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy;

c) zawierały określenie obiektywnych
podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu 
lub zakończeniu, w całości lub w części, 
świadczenia przez nich usług pośrednictwa 
internetowego na rzecz użytkowników 
biznesowych.

c) zawierały określenie spójnych z 
tymi warunkami podstaw podjęcia decyzji 
o objęciu sankcjami, ograniczeniu, 
zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub 
w części, świadczenia przez nich usług 
pośrednictwa internetowego na rzecz 
użytkowników biznesowych. W procesie 
podejmowania takich decyzji dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego muszą 
przestrzegać praw podstawowych 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
UE oraz zasady proporcjonalności;

ca) informowały użytkowników 
biznesowych o dodatkowych kanałach 
dystrybucji i potencjalnych programach 
powiązanych, na których umieszczona 
zostanie oferta użytkowników 
biznesowych. Użytkownicy biznesowi mają 
prawo zażądać usunięcia ich z takich 
dodatkowych kanałów dystrybucji.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powiadamiają 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o wszelkich planowanych
zmianach warunków korzystania z usług.

3. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego niezwłocznie powiadamiają
za pomocą trwałego nośnika
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o wszelkich istotnych
zmianach warunków korzystania z usług
lub zmianach w funkcjach, 
interoperacyjności lub innych głównych 
cechach platformy, takich jak jej 
dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, 
które negatywnie wpływają na 
użytkowników końcowych lub wpływają 
na nich w istotny sposób.

Nie wprowadza się planowanych zmian 
przed upływem terminu powiadomienia, 
który musi być racjonalny i proporcjonalny 

Nie wprowadza się planowanych zmian 
przed upływem terminu powiadomienia, 
który musi być racjonalny i proporcjonalny 
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do charakteru i zakresu planowanych 
zmian oraz ich konsekwencji dla 
zainteresowanego użytkownika 
biznesowego. Termin powiadomienia musi 
wynosić co najmniej 15 dni od dnia, 
w którym dostawca usług pośrednictwa 
internetowego powiadamia 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o planowanych zmianach.

do charakteru i zakresu planowanych 
zmian oraz ich konsekwencji dla 
zainteresowanego użytkownika 
biznesowego. Termin powiadomienia musi 
wynosić co najmniej 10 dni od dnia, 
w którym dostawca usług pośrednictwa 
internetowego powiadamia 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o planowanych zmianach.

Zainteresowany użytkownik biznesowy 
może, w drodze pisemnego oświadczenia
lub jasnego działania potwierdzającego,
zwolnić dostawcę z obowiązku 
dotrzymania terminu powiadomienia, 
o którym mowa w akapicie drugim.

Zainteresowany użytkownik biznesowy 
może w drodze pisemnego oświadczenia 
zwolnić dostawcę z obowiązku 
dotrzymania terminu powiadomienia, 
o którym mowa w akapicie drugim. 
Użytkownik biznesowy jest uprawniony do 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek opłat w terminie 10 dni od 
otrzymania powiadomienia, jeżeli takie 
zmiany będą miały istotny niekorzystny 
wpływ na użytkownika biznesowego.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zmiany w warunkach korzystania 
z usług wprowadzone przez dostawcę 
usług pośrednictwa internetowego 
w sposób sprzeczny z przepisami ust. 3 są 
bezskuteczne.

4. Zmiany w warunkach korzystania z
usług wprowadzone przez dostawcę usług 
pośrednictwa internetowego w sposób 
sprzeczny z przepisami ust. 3 są 
bezskuteczne, zgodnie z postanowieniem 
właściwego sądu, do końca trwania 
terminu powiadomienia, bez uszczerbku 
dla ważności pozostałych postanowień, 
które zachowują ważność, o ile można je 
oddzielić od niezgodnych postanowień.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ust. 3 nie ma zastosowania, 
w przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego podlega 
obowiązkowi prawnemu, na podstawie
którego zobowiązany jest do zmiany 
warunków korzystania z usług w sposób, 
który uniemożliwia temu dostawcy 
dotrzymanie terminu powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 3 akapit drugi.

5. Termin powiadomienia wskazany
w ust. 3 nie ma zastosowania:

a) w przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego podlega 
obowiązkowi prawnemu, na podstawie 
którego zobowiązany jest do zmiany 
warunków korzystania z usług w sposób, 
który uniemożliwia temu dostawcy 
dotrzymanie terminu powiadomienia, o 
którym mowa w ust. 3 akapit drugi;

b) jeżeli warunki zostały zmienione w 
celu ochrony uzasadnionych interesów 
użytkowników i konsumentów lub 
działania usługi pośrednictwa 
internetowego jako takiej; lub

c) jeżeli zmiana funkcji, 
interoperacyjności lub innych głównych 
cech platformy jest konieczna w celu 
ochrony uzasadnionych interesów 
użytkowników i konsumentów lub 
działania usługi pośrednictwa 
internetowego jako takiej.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego zapewnia, by użytkownicy 
biznesowi zachowali pełną kontrolę nad 
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swoimi markami. Przypisanie marki do 
użytkownika biznesowego powinno być 
rozpoznawalne dla konsumenta na 
wszystkich etapach procesu pośrednictwa.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Zawieszenie i zakończenie Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie

1. W przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego podejmuje 
decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, 
w całości lub w części, świadczenia swoich 
usług pośrednictwa internetowego na rzecz 
danego użytkownika biznesowego, 
przekazuje temu zainteresowanemu 
użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej 
zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji.

1. W przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego podejmuje 
decyzję o nałożeniu sankcji w związku z 
domniemanym uchybieniem lub 
zawieszeniu, ograniczeniu, zakończeniu
lub w inny sposób zakończeniu, w całości 
lub w części, świadczenia swoich usług 
pośrednictwa internetowego na rzecz 
danego użytkownika biznesowego, 
przekazuje temu zainteresowanemu 
użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej 
zwłoki, szczegółowe uzasadnienie takiej 
decyzji. Taka decyzja musi być 
proporcjonalna.

2. Uzasadnienie, o którym mowa 
w ust. 1, musi zawierać odniesienie do 
konkretnych faktów lub okoliczności, które 
doprowadziły do decyzji dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego, a także 
odniesienie do mającej zastosowanie 
obiektywnej podstawy (lub obiektywnych
podstaw) podjęcia tej decyzji, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

2. Uzasadnienie, o którym mowa w
ust. 1, musi zawierać odniesienie do 
konkretnych faktów lub okoliczności, które 
doprowadziły do decyzji dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego, a także 
odniesienie do mającej zastosowanie 
podstawy (lub podstaw) podjęcia tej 
decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). 
Jeżeli ograniczenie, zawieszenie lub 
zakończenie wynika z powiadomienia od 
osoby trzeciej, treść tego zawiadomienia 
powinna być zawarta w uzasadnieniu.

2a. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i dostawcy wyszukiwarek 
internetowych nie mogą zawieszać, 
kończyć ani w inny sposób ograniczać 
świadczenia swoich usług pośrednictwa 
internetowego na rzecz użytkownika 
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biznesowego świadczącego usługi, które 
konkurują z usługami świadczonymi przez 
dostawcę usług pośrednictwa 
internetowego, chyba że jest to konieczne 
z następujących powodów:

a) aby uniknąć nieuzasadnionego 
obciążenia dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego spowodowanego przez 
użytkownika biznesowego;

b) w celu wyeliminowania wszelkich 
naruszeń obowiązujących przepisów przez 
użytkownika biznesowego lub w celu 
zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami ze strony dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego;

c) ze względów prywatności lub 
bezpieczeństwa.

2b. O ile jest to możliwe i 
proporcjonalne, ograniczenie, 
zakończenie i zawieszenie poprzedza się 
powiadomieniem i możliwością złożenia 
wyjaśnień lub przywrócenia zgodności.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5 

Plasowanie Plasowanie 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego określają w swoich
warunkach korzystania z usług główne
parametry determinujące plasowanie oraz 
powody, dla których właśnie tym, a nie 
innym parametrom nadano względne 
znaczenie. 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego określają w swoich 
warunkach korzystania z usług parametry 
determinujące plasowanie oraz powody, 
dla których tym parametrom nadano 
względne znaczenie. 

W przypadku gdy te główne parametry 
obejmują możliwość wpływania na 
plasowanie w zamian za jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie 
wypłacone danemu dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego przez 

W przypadku gdy te parametry obejmują
możliwość wpływania na plasowanie w
zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub 
pośrednie wynagrodzenie wypłacone 
danemu dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego przez użytkowników 
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użytkowników biznesowych, dostawca ten 
zawiera w swoich warunkach korzystania 
z usług również opis tych możliwości 
i wpływu takiego wynagrodzenia na 
plasowanie.

biznesowych, dostawca ten zawiera w
swoich warunkach korzystania z usług 
również opis tych możliwości i wpływu 
takiego wynagrodzenia na plasowanie.

Podczas wyświetlania wyników usługa 
pośrednictwa internetowego ujawnia, w 
odniesieniu do każdego plasowania, czy i 
w jakim zakresie ma na nie wpływ 
wynagrodzenie bezpośrednie lub 
pośrednie, stosunek umowny lub 
bezpośrednie relacje własności.

1a. Gdy dostawca usług pośrednictwa 
internetowego zmienił kolejność 
plasowania w określonym przypadku lub 
wycofał z listy określony produkt lub 
usługę oferowaną przez użytkownika 
biznesowego po otrzymaniu 
powiadomienia od osoby trzeciej, 
dostawca przekazuje temu 
zainteresowanemu użytkownikowi 
biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, 
uzasadnienie takiej decyzji. Uzasadnienie 
musi zawierać odniesienie do konkretnych 
faktów i okoliczności, które doprowadziły
do decyzji dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego, a także treść 
powiadomienia.

2. Dostawcy wyszukiwarek 
internetowych przedstawiają 
użytkownikom z witryną firmy główne 
parametry determinujące plasowanie, 
zamieszczając w swoich wyszukiwarkach 
internetowych łatwo- i ogólnodostępny 
opis tych parametrów sformułowany 
jasnym i jednoznacznym językiem. 
Dostawcy ci aktualizują ten opis na 
bieżąco.

2. Dostawcy wyszukiwarek 
internetowych przedstawiają parametry 
determinujące plasowanie wszystkich 
indeksowanych stron internetowych oraz 
powody, dla których tym parametrom 
nadano względne znaczenie, 
zamieszczając w swoich wyszukiwarkach 
internetowych łatwo- i ogólnodostępny 
opis tych parametrów sformułowany 
jasnym i jednoznacznym językiem. 
Dostawcy ci aktualizują ten opis na 
bieżąco pod względem istotnych zmian, co 
do których można przypuszczać, że będą 
miały istotny wpływ na użytkowników z 
witryną firmy. W drodze wyjątku, w 
przypadku gdy ujawnienie wszystkich 
parametrów byłoby sprzeczne z uczciwymi, 
uzasadnionymi i proporcjonalnymi 
praktykami, zawsze szczegółowo 
przedstawia się tylko główne parametry. 
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Parametrów determinujących plasowanie 
nie stosuje się w sposób dyskryminacyjny.

2a. Jeżeli dostawca wyszukiwarki 
internetowej zmienił kolejność plasowania 
w konkretnym przypadku lub wycofał z 
listy daną witrynę po powiadomieniu przez 
osobę trzecią, dostawca zapewnia 
użytkownikowi biznesowemu możliwość 
sprawdzenia treści powiadomienia w 
publicznie dostępnej internetowej bazie 
danych. Dostawca wyszukiwarki 
internetowej oferuje korporacyjnym 
użytkownikom biznesowym mechanizm 
wnoszenia skarg i odwołań w celu 
skorygowania przypadków wycofania lub 
zmian w kolejności plasowania po 
błędnym powiadomieniu.

3. Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
muszą być wystarczające, aby umożliwić 
użytkownikom biznesowym lub 
użytkownikom z witryną firmy uzyskanie 
odpowiedniego zrozumienia tego, czy, 
a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim 
zakresie, w mechanizmie plasowania 
uwzględnia się następujące elementy:

3. Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
muszą być wystarczające, aby umożliwić 
użytkownikom biznesowym lub 
użytkownikom z witryną firmy uzyskanie 
odpowiedniego zrozumienia tego, czy, 
a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim 
zakresie, w mechanizmie plasowania 
uwzględnia się następujące elementy: 

a) charakterystyki towarów i usług 
oferowanych konsumentom poprzez usługi 
pośrednictwa internetowego lub 
wyszukiwarkę internetową;

a) charakterystyki towarów i usług 
oferowanych konsumentom poprzez usługi 
pośrednictwa internetowego lub 
wyszukiwarkę internetową;

b) znaczenie tych charakterystyk dla 
tych konsumentów;

b) znaczenie tych charakterystyk dla 
tych konsumentów;

c) w odniesieniu do wyszukiwarek 
internetowych – cechy budowy strony 
internetowej, którą posługują się 
użytkownicy z witryną firmy.

c) w odniesieniu do wyszukiwarek 
internetowych – cechy budowy 
indeksowanej strony internetowej.

4. Od dostawców usług pośrednictwa 
internetowego i dostawców wyszukiwarek 
internetowych nie wymaga się przy 
spełnianiu wymogów określonych 
w niniejszym artykule ujawniania 
tajemnic przedsiębiorstwa, 
zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy 
(UE) 2016/943.

4. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2016/943.

4a. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i dostawcy wyszukiwarek 
internetowych zapewniają, aby spełnienie 
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wymogów w zakresie przejrzystości na 
podstawie niniejszego artykułu nie 
prowadziło do poniesienia szkody przez 
konsumentów w wyniku manipulacji 
plasowaniem przez użytkowników 
biznesowych i użytkowników z witryną 
firmy.

4b. Wymogom w zakresie 
przejrzystości, o których mowa w 
niniejszym artykule, towarzyszą wytyczne 
wydane przez Komisję dotyczące 
warunków, na jakich usługa pośrednictwa 
internetowego jest zgodna z niniejszym 
artykułem. Komisja zapewnia należytą 
zgodność z tymi wymogami.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6 

Zróżnicowane traktowanie Zróżnicowane traktowanie 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zawierają w swoich 
warunkach korzystania z usług opis 
wszelkiego zróżnicowanego traktowania, 
które stosują lub mogą stosować 
w odniesieniu do towarów lub usług 
oferowanych konsumentom poprzez te 
usługi pośrednictwa internetowego przez, 
z jednej strony, samych tych dostawców 
lub przez jakichkolwiek użytkowników 
biznesowych, których dostawcy ci 
kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez 
innych użytkowników biznesowych. 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zawierają w swoich 
warunkach korzystania z usług opis 
wszelkiego zróżnicowanego traktowania, 
które stosują lub mogą stosować 
w odniesieniu do towarów lub usług 
oferowanych konsumentom poprzez te 
usługi pośrednictwa internetowego przez, 
z jednej strony, samych tych dostawców 
lub przez jakichkolwiek użytkowników 
biznesowych, których dostawcy ci 
kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez 
innych użytkowników biznesowych.

1a. Dostawcy wyszukiwarek 
internetowych powinni przedstawiać 
użytkownikom z witryną firmy opis
wszelkiego zróżnicowanego traktowania, 
które stosują lub mogą stosować w 
odniesieniu do towarów lub usług 
oferowanych konsumentom przez te 
usługi wyszukiwarek internetowych przez, 
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z jednej strony, samych dostawców lub 
przez jakichkolwiek użytkowników z 
witryną firmy, których dostawcy ci 
kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez 
innych użytkowników z witryną firmy.

1b. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego stosują proporcjonalne, 
uczciwe i przejrzyste praktyki w 
odniesieniu do towarów lub usług 
oferowanych konsumentom w ramach 
tych usług pośrednictwa internetowego 
przez, z jednej strony, samych tych 
dostawców lub przez jakichkolwiek 
użytkowników biznesowych, których 
dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej 
strony, przez innych użytkowników 
biznesowych.

2. Opis, o którym mowa w ust. 1, 
musi obejmować co najmniej, 
w stosownych przypadkach, wszelkie 
zróżnicowane traktowanie poprzez 
szczególne środki stosowane przez 
dostawcę usług pośrednictwa 
internetowego lub poprzez jego 
zachowanie, związane z którymkolwiek 
z poniższych elementów:

2. Opis, o którym mowa w ust.1 i 2, 
musi obejmować co najmniej, w
stosownych przypadkach, wszelkie 
zróżnicowane traktowanie poprzez 
szczególne środki stosowane przez 
dostawcę usług pośrednictwa 
internetowego lub dostawcę wyszukiwarek 
internetowych lub poprzez jego 
zachowanie, związane z którymkolwiek z
poniższych elementów:

a) dostęp, jaki ten dostawca lub 
użytkownicy biznesowi kontrolowani przez 
tego dostawcę mogą mieć do wszelkich 
danych osobowych lub innych danych, 
które użytkownicy biznesowi lub 
konsumenci dostarczają na potrzeby 
korzystania z danych usług pośrednictwa 
internetowego lub które są generowane 
w wyniku świadczenia tych usług;

a) dostęp, jaki ten dostawca lub 
użytkownicy biznesowi kontrolowani przez 
tego dostawcę mogą mieć do wszelkich 
danych osobowych lub innych danych, 
które użytkownicy biznesowi lub 
konsumenci dostarczają na potrzeby 
korzystania z danych usług pośrednictwa 
internetowego lub które są generowane 
w wyniku świadczenia tych usług;

b) plasowanie; b) plasowanie i ustawienia domyślne;

c) jakiekolwiek bezpośrednie lub 
pośrednie wynagrodzenie pobierane od 
użytkowników za korzystanie z danych 
usług pośrednictwa internetowego;

c) jakiekolwiek bezpośrednie lub 
pośrednie wynagrodzenie pobierane od 
użytkowników za korzystanie z danych 
usług pośrednictwa internetowego lub 
wyszukiwarek internetowych;

d) dostęp do usług, które są 
bezpośrednio powiązane z danymi 
usługami pośrednictwa internetowego bądź 
stanowią usługi pomocnicze względem 

d) dostęp do usług, które są 
bezpośrednio powiązane z danymi 
usługami pośrednictwa internetowego lub 
usługami wyszukiwarki internetowej bądź 
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nich, lub warunki korzystania z takich 
usług.

stanowią usługi pomocnicze względem 
nich, lub warunki korzystania z takich 
usług.

2a. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego, którzy zapewniają 
konsumentom, bezpośrednio lub 
pośrednio przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, towary 
lub usługi konkurujące z towarami lub 
usługami świadczonymi przez 
użytkowników biznesowych, pozostawiają 
konsumentom swobodę wyboru, które 
towary lub usługi zostaną ustawione jako 
domyślne podczas korzystania z usługi 
pośrednictwa internetowego.

2b. Podczas wyświetlania wyników 
usługa pośrednictwa internetowego 
ujawnia, w odniesieniu do każdego
produktu lub każdej usługi będących 
przedmiotem odmiennego traktowania, w 
łatwo rozpoznawalny sposób, czy ma na 
nie wpływ wynagrodzenie bezpośrednie 
lub pośrednie, stosunek umowny lub 
bezpośrednia relacja własności.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Nieuczciwe praktyki handlowe

1. Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego nie angażuje się w 
nieuczciwe praktyki handlowe. Praktyka 
stanowi nieuczciwą praktykę handlową, 
jeżeli prowadzi do sytuacji, w których 
wywierany jest istotny szkodliwy wpływ na 
konkurencję i wybór konsumenta. 
Oceniając, czy praktyka handlowa jest 
nieuczciwa, należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:

a) pozycję rynkową dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego i użytkownika 
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biznesowego; oraz

b) czy występuje znacząca 
nierównowaga w zdolnościach 
negocjacyjnych stron, co powoduje, że 
dostawca usług pośrednictwa 
internetowego nakłada nieuzasadnione 
obciążenie na użytkownika biznesowego w 
swoich warunkach lub praktykach 
handlowych.

2. Dyrektywę 2005/29/WE stosuje się 
odpowiednio.

3. Załącznik I zawiera 
niewyczerpujący wykaz praktyk 
handlowych, które uznaje się za 
nieuczciwe w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia. Załącznik ten ma 
zastosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich i jest okresowo poddawany 
przeglądowi przez grupę ekspertów 
Komisji w ramach Obserwatorium 
Gospodarki Platform Internetowych. 
Grupa ekspertów może wydawać zalecenia 
dotyczące dalszych praktyk handlowych, 
które należy uznać za nieuczciwe w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7 

Dostęp do danych Dostęp do danych 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zawierają w swoich 
warunkach korzystania z usług opis 
technicznego i umownego dostępu 
użytkowników biznesowych – lub 
informację o braku takiego dostępu – do 
wszelkich danych osobowych lub innych 
danych, które użytkownicy biznesowi lub 
konsumenci dostarczają na potrzeby 
korzystania z odnośnych usług 
pośrednictwa internetowego lub które są 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych zawierają w swoich 
warunkach korzystania z usług opis 
technicznego i umownego dostępu 
użytkowników biznesowych – lub 
informację o braku takiego dostępu – do 
wszelkich danych osobowych lub innych 
danych, które użytkownicy biznesowi, 
użytkownicy z witryną firmy lub 
konsumenci dostarczają na potrzeby 
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generowane w wyniku świadczenia tych 
usług.

korzystania z odnośnych usług 
pośrednictwa internetowego lub 
wyszukiwarek internetowych, lub które są 
generowane w wyniku świadczenia tych 
usług.

2. Za pomocą opisu, o którym mowa 
w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego należycie informują 
użytkowników biznesowych przynajmniej 
o następujących kwestiach:

2. Za pomocą opisu, o którym mowa 
w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarek 
internetowych należycie informują opinię 
publiczną przynajmniej o następujących 
kwestiach:

a) czy dostawca usług pośrednictwa 
internetowego ma dostęp do danych 
osobowych lub innych danych, które 
użytkownicy biznesowi lub konsumenci 
dostarczają na potrzeby korzystania 
z odnośnych usług pośrednictwa 
internetowego lub które są generowane 
w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli 
tak – do jakich kategorii takich danych i na 
jakich warunkach;

a) czy dostawca usług pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwarek 
internetowych ma dostęp do danych 
osobowych lub innych danych, które 
użytkownicy biznesowi, użytkownicy z 
witryną firmy lub konsumenci dostarczają 
na potrzeby korzystania z odnośnych usług 
pośrednictwa internetowego lub które są 
generowane w wyniku świadczenia tych 
usług, a jeśli tak – do jakich kategorii 
takich danych i na jakich warunkach;

b) czy użytkownik biznesowy ma 
dostęp do danych osobowych lub innych 
danych dostarczonych przez tego 
użytkownika biznesowego w związku 
z korzystaniem przez niego z odnośnych 
usług pośrednictwa internetowego lub 
które są generowane w wyniku 
świadczenia tych usług na rzecz tego 
użytkownika biznesowego i konsumentów 
jego towarów lub usług, a jeśli tak – do 
jakich kategorii takich danych i na jakich 
warunkach;

b) czy użytkownik biznesowy ma 
dostęp do danych osobowych lub innych 
danych dostarczonych przez tego 
użytkownika biznesowego w związku z
korzystaniem przez niego z odnośnych 
usług pośrednictwa internetowego lub 
wyszukiwarek internetowych lub które są 
generowane w wyniku świadczenia tych 
usług na rzecz tego użytkownika 
biznesowego i konsumentów jego towarów 
lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii 
takich danych i na jakich warunkach;

c) czy, dodatkowo do lit. b), 
użytkownik biznesowy ma dostęp do 
danych osobowych lub innych danych, 
w tym w formie zagregowanej, 
dostarczanych w ramach lub 
generowanych w wyniku świadczenia 
usług pośrednictwa internetowego na rzecz 
wszystkich użytkowników biznesowych 
i konsumentów ich towarów lub usług, 
a jeśli tak – do jakich kategorii takich 
danych i na jakich warunkach.

c) czy, dodatkowo do lit. b), 
użytkownik biznesowy ma dostęp do 
danych osobowych lub innych danych, w
tym w formie zagregowanej, dostarczanych 
w ramach lub generowanych w wyniku 
świadczenia usług pośrednictwa 
internetowego lub zapewnienia 
wyszukiwarek internetowych na rzecz 
wszystkich użytkowników biznesowych i
konsumentów ich towarów lub usług, a
jeśli tak – do jakich kategorii takich danych 
i na jakich warunkach.
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ca) czy w przypadku naruszenia 
zobowiązań umownych lub w przypadku 
niepowodzenia rynkowego dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego użytkownicy 
biznesowi mają prawo do dostępu do 
danych lub niektórych kategorii danych, 
które przekazali dostawcy, oraz do ich 
pobrania.

2a. Użytkownicy biznesowi 
zapewniają, aby dane dotyczące ich 
towarów i usług, w szczególności 
wszystkie składowe ceny, którą przekazują 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego, były dokładne, a dane 
odpowiednie, tak aby umożliwić 
dostawcom przestrzeganie ich zobowiązań 
prawnych, w szczególności wobec 
konsumentów.

2b. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zapewniają każdemu 
użytkownikowi biznesowemu dostęp do 
zanonimizowanych danych o 
konsumentach, w powszechnie 
stosowanym i znormalizowanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, 
które są generowane poprzez ułatwienie 
transakcji między konsumentami a danym 
użytkownikiem biznesowym. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
obowiązków, które usługi pośrednictwa 
internetowego muszą spełniać na mocy 
obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony danych i prywatności.

2c. Bez uszczerbku dla właściwych 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
danych osobowych i ochrony prywatności 
dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zapewniają użytkownikom 
biznesowym dostęp do wszystkich danych, 
które dostawcy ci uzyskali w wyniku 
działalności handlowej danego 
użytkownika biznesowego.

2d. Bez uszczerbku dla właściwych 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
danych osobowych i ochrony prywatności 
dostawcy wyszukiwarek internetowych 
zapewniają użytkownikom z witryną firmy 
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dostęp do wszystkich danych, które 
dostawcy ci uzyskali w wyniku 
działalności danej witryny firmy.

2e. Dane, o których mowa w ust. 2c i 
2d, dostarczane są w powszechnie 
używanym i znormalizowanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego.

2f. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego, na wniosek konsumenta 
korzystającego z ich usług, udzielają 
dostępu do danych osobowych lub innych 
danych wygenerowanych bezpośrednio
lub pośrednio poprzez działalność 
konsumenta osobie trzeciej wskazanej 
przez konsumenta. Taki dostęp udzielany 
jest na sprawiedliwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 Artykuł 8 

Ograniczenia dotyczące oferowania 
odmiennych warunków za pośrednictwem 

innych środków 

Ograniczenia dotyczące oferowania 
odmiennych warunków za pośrednictwem 

innych środków 

1. W przypadku gdy – w ramach 
świadczenia swoich usług – dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego 
ograniczają użytkownikom biznesowym 
możliwość oferowania konsumentom tych 
samych towarów i usług na odmiennych 
warunkach za pośrednictwem innych 
środków niż dane usługi pośrednictwa, 
muszą oni zawrzeć w swoich warunkach 
korzystania z usług uzasadnienie takiego 
ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny 
dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie 
to musi zawierać główne względy 
ekonomiczne, handlowe lub prawne, 
z jakich wprowadzono takie ograniczenia.

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego nie ograniczają 
użytkownikom biznesowym możliwości 
oferowania konsumentom tych samych 
towarów i usług na odmiennych 
warunkach lub na tych samych 
warunkach w ramach innych usług
pośrednictwa internetowego. W przypadku 
gdy – w ramach świadczenia swoich usług 
– dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego ograniczają użytkownikom 
biznesowym możliwość oferowania 
konsumentom tych samych towarów 
i usług na odmiennych warunkach za 
pośrednictwem innych środków niż dane 
usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć 
w swoich warunkach korzystania z usług 
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uzasadnienie takiego ograniczenia 
i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do 
tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi 
zawierać główne względy ekonomiczne, 
handlowe lub prawne, z jakich 
wprowadzono takie ograniczenia. 
Ograniczenia są proporcjonalne, 
tymczasowe i odzwierciedlają uzasadniony 
interes dostawcy.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie 
ma wpływu na zakazy lub restrykcje 
w odniesieniu do nakładania takich 
ograniczeń, wynikające ze stosowania 
innych przepisów unijnych lub z przepisów 
krajowych, które są zgodne z prawem Unii 
i którym podlegają dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na zakazy lub restrykcje 
w odniesieniu do nakładania takich 
ograniczeń, wynikające ze stosowania 
innych przepisów unijnych lub z przepisów 
krajowych, które są zgodne z prawem Unii 
i którym podlegają dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego. W 
szczególności dokładnie zbadane muszą
zostać zagrożenia związane z praktykami, 
o których mowa w ust. 1, mającymi na 
celu stworzenie zmowy cenowej między 
dostawcami usług pośrednictwa 
internetowego.

2a. Obowiązek określony w ust. 1 nie 
skutkuje całkowitym lub częściowym 
ograniczeniem praw własności 
intelektualnej, z których korzystają ich 
posiadacze.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg 
jest oparty na zasadach równego 
traktowania, a jego wykorzystywanie nie 
prowadzi do jakiegokolwiek krzywdzącego 
traktowania użytkownika biznesowego.

Uzasadnienie

Każdy spór może prowadzić do zastosowania środków karnych, dlatego pożądane jest 
zapewnienie zabezpieczeń zapobiegających takiej sytuacji.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informują skarżącego o wyniku 
wewnętrznego procesu rozpatrywania 
skargi, w sposób zindywidualizowany 
i przy użyciu jasnych i jednoznacznych 
sformułowań.

c) niezwłocznie informują skarżącego 
o wyniku wewnętrznego procesu 
rozpatrywania skargi, w sposób 
zindywidualizowany, przedstawiając 
odpowiednie uzasadnienie i przy użyciu 
jasnych i jednoznacznych sformułowań.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego co roku opracowują 
informacje na temat funkcjonowania 
i skuteczności ich wewnętrznego systemu
rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy 
i publiczny dostęp do tych informacji.

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego zapewniają roczne 
sprawozdanie dotyczące wykorzystywania
ich wewnętrznych systemów rozpatrywania 
skarg, z uwzględnieniem głównych 
rodzajów problemów, z którymi mogą 
borykać się przedsiębiorstwa korzystające 
z usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te muszą obejmować całkowitą 
liczbę złożonych skarg, przedmiot skarg,
okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie
skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach 
poszczególnych skarg.

Informacje te muszą obejmować całkowitą 
liczbę złożonych skarg, główne rodzaje
skarg i średni okres, jaki był potrzebny na 
rozpatrzenie skarg.

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przepisów niniejszego artykułu nie 
stosuje się do dostawców usług 
pośrednictwa internetowego będących 
małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 
2003/361/WE29.

5. Przepisów niniejszego artykułu nie 
stosuje się do dostawców usług 
pośrednictwa internetowego będących 
małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 
2003/361/WE29 w pierwszych trzech 
latach lub na etapie uruchomienia 
działalności.

_________________ _________________

29 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

29 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

Uzasadnienie

Zwolnienie jest bardziej odpowiednie, gdy małe przedsiębiorstwa są w trakcie zakładania. Po 
tym czasie jest prawdopodobne, że rynek i konsumenci będą od nich oczekiwać przestrzegania 
w każdym przypadku norm obowiązujących większe przedsiębiorstwa.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10 

Mediacja Mediacja 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego wskazują w swoich 
warunkach korzystania z usług co najmniej 
jednego mediatora, z którego pomocą są 
gotowi podjąć próbę osiągnięcia 
porozumienia z użytkownikami 
biznesowymi co do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporów powstałych między 
dostawcą a użytkownikiem biznesowym 
w związku ze świadczeniem przez tego 
dostawcę usług pośrednictwa 

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego dokładają starań, aby 
wskazać w swoich warunkach korzystania 
z usług co najmniej jednego mediatora, z
którego pomocą są gotowi podjąć próbę 
osiągnięcia porozumienia z użytkownikami 
biznesowymi co do pozasądowego 
rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów 
powstałych między dostawcą a
użytkownikiem biznesowym w związku ze 
świadczeniem przez tego dostawcę usług 
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internetowego, w tym skarg, w których nie 
udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy 
wewnętrznego systemu rozpatrywania 
skarg, o którym mowa w art. 9.

pośrednictwa internetowego, w których nie 
udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy 
wewnętrznego systemu rozpatrywania 
skarg, o którym mowa w art. 9.

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą wskazać mediatorów 
świadczących usługi mediacji z miejsca 
poza Unią wyłącznie pod warunkiem, że 
zapewniono, by fakt świadczenia przez 
mediatorów tych usług z miejsca poza 
Unią nie prowadził w konsekwencji do 
faktycznego pozbawienia użytkowników 
biznesowych, których to dotyczy, 
możliwości korzystania z gwarancji 
prawnych określonych w prawie Unii lub 
w prawie państw członkowskich.

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą wskazać mediatorów 
świadczących usługi mediacji z miejsca 
poza Unią wyłącznie pod warunkiem, że 
zapewniono, by fakt świadczenia przez 
mediatorów tych usług z miejsca poza 
Unią nie prowadził w konsekwencji do 
faktycznego pozbawienia użytkowników 
biznesowych, których to dotyczy, 
możliwości korzystania z gwarancji 
prawnych określonych w prawie Unii lub 
w prawie państw członkowskich.

2. Mediatorzy, o których mowa 
w ust. 1, muszą spełniać następujące 
wymogi:

2. Mediatorzy, o których mowa 
w ust. 1, muszą spełniać następujące 
wymogi:

a) muszą być bezstronni i niezależni; a) muszą być bezstronni i niezależni;

b) ich usługi mediacji muszą być 
przystępne cenowo dla przeciętnego 
użytkownika biznesowego danych usług 
pośrednictwa internetowego;

b) ich usługi mediacji muszą być 
przystępne cenowo dla przeciętnego 
użytkownika biznesowego danych usług 
pośrednictwa internetowego;

c) muszą być w stanie świadczyć swoje 
usługi mediacji w języku, w którym 
sporządzono warunki korzystania z usług 
regulujące stosunki umowne między 
dostawcą usług pośrednictwa 
internetowego a danym użytkownikiem 
biznesowym;

c) muszą być w stanie świadczyć swoje 
usługi mediacji w języku, w którym 
sporządzono warunki korzystania z usług 
regulujące stosunki umowne między 
dostawcą usług pośrednictwa 
internetowego a danym użytkownikiem 
biznesowym;

d) muszą być łatwo dostępni, fizycznie 
w miejscu siedziby lub zamieszkania 
użytkownika biznesowego albo zdalnie za 
pośrednictwem technologii 
komunikacyjnych;

d) muszą być łatwo dostępni, fizycznie 
w miejscu siedziby lub zamieszkania 
użytkownika biznesowego albo zdalnie za 
pośrednictwem technologii 
komunikacyjnych;

e) muszą być w stanie świadczyć usługi 
mediacji bez zbędnej zwłoki;

e) muszą być w stanie świadczyć usługi 
mediacji bez zbędnej zwłoki;

f) muszą posiadać wystarczającą wiedzę na 
temat ogólnych stosunków handlowych 
między przedsiębiorstwami, umożliwiającą 
im skuteczne przyczynienie się do próby 
rozstrzygnięcia sporu.

f) muszą posiadać wystarczającą wiedzę na 
temat ogólnych stosunków handlowych 
między przedsiębiorstwami, umożliwiającą 
im skuteczne przyczynienie się do próby 
rozstrzygnięcia sporu.

3. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego podejmują w dobrej wierze 

3. Strony zaangażowane w mediację
podejmują w dobrej wierze wszelkie próby 
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wszelkie próby osiągnięcia porozumienia 
w drodze mediacji prowadzonej przez 
któregokolwiek z mediatorów, których 
wskazali zgodnie z ust. 1, w celu 
osiągnięcia porozumienia co do 
rozstrzygnięcia sporu.

osiągnięcia porozumienia w drodze
dobrowolnej mediacji prowadzonej przez 
któregokolwiek z mediatorów, których 
wskazali zgodnie z ust. 1, w celu 
osiągnięcia porozumienia co do 
rozstrzygnięcia sporu w terminie nie 
dłuższym niż 25 dni od rozpoczęcia 
mediacji, chyba że dotrzymanie tego 
terminu stanowiłoby nieuzasadnione 
obciążenie z uwagi na złożoność sporu. W 
takim przypadku porozumienie powinno 
zostać osiągnięte w terminie nie dłuższym 
niż 90 dni.

4. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego ponoszą racjonalną część 
całkowitych kosztów mediacji w każdej 
indywidualnej sprawie. Racjonalną część 
takich całkowitych kosztów określa się, na 
podstawie sugestii mediatora, przez 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
elementów danej sprawy, w szczególności 
względnej zasadności twierdzeń stron 
sporu, zachowania stron, a także 
porównania stron pod względem wielkości 
przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. 
Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego ponoszą jednak w każdym 
przypadku co najmniej połowę 
całkowitych kosztów.

4. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i użytkownicy biznesowi 
ponoszą racjonalną część całkowitych 
kosztów mediacji w każdej indywidualnej 
sprawie. Racjonalną część takich 
całkowitych kosztów określa się, na 
podstawie sugestii mediatora, przez 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
elementów danej sprawy, w szczególności 
względnej zasadności twierdzeń stron 
sporu, zachowania stron, a także 
porównania stron pod względem wielkości 
przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. 
Jeżeli jednak mediator stwierdzi, że 
użytkownik biznesowy działa w złej wierze 
lub dąży do nadużycia procesu mediacji, 
może postanowić o obciążeniu 
użytkownika biznesowego więcej niż 
połową łącznych kosztów.

5. Próby osiągnięcia porozumienia 
w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia 
sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie 
mają wpływu na prawa dostawców usług 
pośrednictwa internetowego 
i zainteresowanych użytkowników 
biznesowych do wszczęcia postępowania 
sądowego w dowolnym momencie 
w trakcie lub po zakończeniu procesu 
mediacji.

5. Próby osiągnięcia porozumienia w
drodze mediacji co do rozstrzygnięcia 
sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie 
mają wpływu na prawa dostawców usług 
pośrednictwa internetowego i
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych do wszczęcia postępowania 
sądowego w dowolnym momencie przed 
rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie 
jego trwania lub po jego zakończeniu.
Wszczęcie postępowania sądowego nie jest 
uwarunkowane wszczęciem procesu 
mediacji.

5a. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego co roku opracowują 
informacje na temat funkcjonowania 
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i skuteczności ich systemu mediacji 
związanych z działalnością oraz 
zapewniają łatwy i publiczny dostęp do 
tych informacji. Sprawozdania te muszą 
obejmować przynajmniej informacje na 
temat całkowitej liczby złożonych skarg, 
przedmiotu skarg, okresu, jaki był 
potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz 
decyzji podjętych w sprawach 
poszczególnych skarg.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12 

Postępowania sądowe wszczynane przez 
organizacje lub stowarzyszenia 

reprezentujące i organy publiczne 

Postępowania sądowe wszczynane przez 
organizacje lub stowarzyszenia 

reprezentujące i organy publiczne 

1. Organizacje i stowarzyszenia 
mające uzasadniony interes 
w reprezentowaniu użytkowników 
biznesowych lub w reprezentowaniu 
użytkowników z witryną firmy, a także 
organy publiczne ustanowione 
w państwach członkowskich mają prawo 
do wniesienia sprawy do sądów krajowych 
w Unii, zgodnie z przepisami prawa 
państwa członkowskiego, w którym wnosi 
się daną sprawę, w celu powstrzymania lub 
zakazania wszelkich przypadków 
nieprzestrzegania przez dostawców usług 
pośrednictwa internetowego lub 
dostawców wyszukiwarek internetowych 
odpowiednich wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu.

1. Bez uszczerbku dla art. 80 
rozporządzenia (UE) 2016/679 i po 
wyczerpaniu wszystkich pozostałych opcji 
rozstrzygnięcia sporu między platformą a 
użytkownikiem biznesowym 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu w art. 9 i art. 10, 
organizacje i stowarzyszenia mające 
rzeczywisty, długotrwały i uzasadniony 
interes w reprezentowaniu użytkowników 
biznesowych lub w reprezentowaniu 
użytkowników z witryną firmy oraz 
zatwierdzone i nadzorowane przez 
właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, a także organy publiczne 
ustanowione w państwach członkowskich 
mają prawo do wniesienia sprawy do 
sądów krajowych w Unii, zgodnie z
przepisami prawa państwa 
członkowskiego, w którym wnosi się daną 
sprawę, w celu powstrzymania lub 
zakazania wszelkich przypadków 
nieprzestrzegania przez dostawców usług 
pośrednictwa internetowego lub 
dostawców wyszukiwarek internetowych 
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odpowiednich wymogów określonych w
niniejszym rozporządzeniu dotyczących 
informacji, niedyskryminacji i dostępu do 
danych.

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
przysługuje organizacjom lub 
stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy 
w chwili wnoszenia sprawy do sądu 
spełniają wszystkie następujące wymogi:

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
przysługuje organizacjom lub 
stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w
chwili wnoszenia sprawy do sądu i w 
trakcie postępowania sądowego stale
spełniają wszystkie następujące wymogi:

a) zostały należycie ustanowione 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego;

a) zostały należycie ustanowione 
zgodnie z prawem państwa
członkowskiego i posiadają zezwolenie dla 
upoważnionego podmiotu wydane przez 
właściwy organ publiczny państwa 
członkowskiego;

b) realizują cele leżące w zbiorowym 
interesie grupy użytkowników 
biznesowych lub użytkowników z witryną 
firmy, których reprezentują;

b) realizują cele podane do 
wiadomości publicznej w ich statucie lub 
innym właściwym dokumencie 
zarządczym, leżące w zbiorowym interesie 
grupy większości użytkowników 
biznesowych lub użytkowników z witryną 
firmy, których reprezentują, która to grupa
musi składać się z co najmniej 10 
niezależnych użytkowników biznesowych 
lub użytkowników z witryną firmy;

c) są podmiotami nienastawionymi na 
zysk.

c) są podmiotami nienastawionymi na 
zysk i są przejrzyste co do źródła środków 
finansowych na wniesienie i prowadzenie 
sprawy i mogą wykazać, że dysponują 
wystarczającymi zasobami finansowymi, 
aby reprezentować najlepsze interesy 
swoich użytkowników biznesowych lub 
użytkowników z witryną firmy oraz aby 
ponieść wszelkie niekorzystne koszty w 
przypadku niepowodzenia powództwa;

ca) posiadają strukturę zarządzania, 
która zapewnia niezależność od osób 
trzecich, i wewnętrzną procedurę służącą 
zapobieganiu konfliktowi interesów w 
przypadku finansowania otrzymanego od 
osób trzecich;

cb) zachowują przejrzystość co do ich 
źródła finansowania;

cc) dysponują wystarczającymi 
zasobami finansowymi i ludzkimi, a także 
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wiedzą prawniczą, aby reprezentować 
najlepsze interesy swoich użytkowników 
biznesowych lub użytkowników z witryną 
firmy;

W państwach członkowskich, w których 
ustanowiono tego typu organy publiczne, 
organom publicznym przysługuje prawo, 
o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy 
– zgodnie z prawem krajowym danego 
państwa członkowskiego – są one 
odpowiedzialne za obronę zbiorowych 
interesów użytkowników biznesowych 
bądź użytkowników z witryną firmy lub za 
zapewnienie zgodności z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

W państwach członkowskich, w których 
ustanowiono tego typu organy publiczne, 
organom publicznym przysługuje prawo, o
którym mowa w ust. 1, i są one 
uprawnione do wydawania wymaganych 
zezwoleń organizacji lub stowarzyszeniu, 
w przypadku gdy – zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa członkowskiego 
– są one odpowiedzialne za obronę 
zbiorowych interesów użytkowników 
biznesowych bądź użytkowników z
witryną firmy lub za zapewnienie 
zgodności z wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedstawicielskie organizacje lub 
stowarzyszenia udostępniały publicznie 
roczne sprawozdania z działalności. 
Sprawozdania te zawierają przynajmniej 
następujące informacje odnoszące się 
zarówno do krajowych, jak i 
transgranicznych powództw 
przedstawicielskich:

a) liczbę wszczętych spraw i główne
rodzaje składanych skarg;

b) liczbę (poziom lub wartość 
procentowa) orzeczeń sądowych na 
korzyść użytkowników biznesowych lub 
użytkowników z witryną firmy;

c) liczbę (poziom lub wartość 
procentowa) powództw 
przedstawicielskich, które wycofano, oraz 
przyczyny wycofania, jeżeli są znane;

d) średni czas poświęcony na 
rozstrzygnięcie powództwa 
przedstawicielskiego;

Jeżeli organ publiczny państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie dla 
upoważnionego podmiotu organizacji lub 
stowarzyszeniu, ten organ publiczny jest 
odpowiedzialny za regularny przegląd 
statusu i działania tej organizacji lub 
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stowarzyszenia w celu zagwarantowania, 
że podmiot ten spełnia wymogi niniejszego 
artykułu. Organ publiczny państwa 
członkowskiego niezwłocznie cofa 
zezwolenie dla upoważnionego podmiotu 
wydane dla jakiejkolwiek organizacji lub 
stowarzyszenia, które nie spełniają 
wymogów niniejszego artykułu.

Przestrzeganie przez organizację lub 
stowarzyszenie kryteriów, o których mowa 
w niniejszym ustępie, pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa sądu lub organu 
administracyjnego do zbadania, czy cel 
organizacji lub stowarzyszenia uzasadnia 
wszczęcie powództwa w konkretnej 
sprawie zgodnie z ust. 1.

2a. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
pozostaje bez uszczerbku dla praw, o 
których mowa w dyrektywie 
XXXX/XX/UE (odniesienie do dyrektywy 
w sprawie powództw przedstawicielskich w 
celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów i uchylającej dyrektywę 
2009/22/WE, (COM (2018)0184)).

3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
nie narusza praw użytkowników 
biznesowych i użytkowników z witryną 
firmy do indywidualnego wnoszenia spraw 
do właściwych sądów krajowych, zgodnie 
z przepisami prawa państwa 
członkowskiego, w którym wnoszona jest 
dana sprawa, w celu podjęcia działań 
w związku z wszelkimi przypadkami 
nieprzestrzegania przez dostawców usług 
pośrednictwa internetowego odpowiednich 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
nie narusza praw użytkowników 
biznesowych i użytkowników z witryną 
firmy do indywidualnego wnoszenia spraw 
do właściwych sądów krajowych, zgodnie 
z przepisami prawa państwa 
członkowskiego, w którym wnoszona jest 
dana sprawa, w celu podjęcia działań 
w związku z wszelkimi przypadkami 
nieprzestrzegania przez dostawców usług 
pośrednictwa internetowego odpowiednich 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

3a. Państwa członkowskie mogą 
zakazać prywatnym podmiotom 
finansującym będącym osobami trzecimi 
przyjmowania jakichkolwiek 
bezpośrednich lub pośrednich korzyści 
finansowych w drodze procesu sądowego 
lub decyzji;

Poprawka 57



PE628.386v02-00 58/67 AD\1169725PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zachęca dostawców usług 
pośrednictwa internetowego oraz 
reprezentujące ich organizacje 
i stowarzyszenia do opracowywania 
kodeksów postępowania mających 
przyczynić się do właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sektorów, w których świadczone są usługi 
pośrednictwa internetowego, a także 
specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

1. Komisja zachęca dostawców usług 
pośrednictwa internetowego oraz 
reprezentujące ich organizacje i
stowarzyszenia do opracowywania, wraz z 
użytkownikami biznesowymi oraz 
reprezentującymi ich organizacjami i 
stowarzyszeniami, kodeksów postępowania 
mających przyczynić się do właściwego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, z
uwzględnieniem specyfiki różnych 
sektorów, w których świadczone są usługi 
pośrednictwa internetowego, a także 
specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
W szczególności kodeksy postępowania 
odnoszą się do interoperacyjności, barier 
w odniesieniu do zmiany usługodawców i 
możliwości przenoszenia danych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Właściwe organy i egzekwowanie 
przepisów

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ na szczeblu 
krajowym, który odpowiada za 
monitorowanie i egzekwowanie zgodności 
z niniejszym rozporządzeniem i ma 
następujące uprawnienia:

a) inicjowanie i prowadzenie 
dochodzeń z własnej inicjatywy lub na 
podstawie skargi;

b) wymaganie od pośredników 
internetowych i dostawców wyszukiwarek 
internetowych dostarczania wszelkich 
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niezbędnych informacji w celu 
prowadzenia dochodzeń;

c) podejmowanie decyzji 
stwierdzającej naruszenie zakazów 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu i wymaganie od dostawcy 
usług pośrednictwa internetowego lub 
dostawcy wyszukiwarek internetowych 
zaprzestania naruszenia;

d) nakładanie kary pieniężnej na 
dostawcę. Kara musi być skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca, przy 
uwzględnieniu charakteru, czasu trwania 
i wagi naruszenia; oraz

e) publikowanie swoich decyzji i 
składanie rocznych sprawozdań z działań 
prowadzonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Użytkownik biznesowy, użytkownik 
z witryną firmy lub organizacja lub 
stowarzyszenie, które spełniają pierwsze 
trzy wymogi określone w art. 12 ust. 2, 
może skierować skargę do właściwego 
organu odpowiedniego państwa 
członkowskiego. Właściwy organ 
zapewnia, na wniosek skarżącego, 
utrzymanie w tajemnicy tożsamości 
skarżącego oraz wszelkich innych 
informacji, w odniesieniu do których 
skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe 
dla jego interesów. Skarżący wskazuje 
takie informacje w ewentualnym wniosku 
o zachowanie poufności.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy skutecznie ze sobą 
współpracowały i udzielały sobie 
wzajemnej pomocy w dochodzeniach 
mających wymiar transgraniczny.

4. Właściwe organy i krajowe organy 
ds. konkurencji, jeśli się nie pokrywają, 
dostarczają sobie wzajemnie informacji 
niezbędnych do stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia. 
Uwzględniając charakter dostarczonej 
informacji, organ, którą ją otrzymał, 
zapewni taki sam stopień poufności, jak 
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organ, którą ją dostarczył.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b

Prawo właściwe i jurysdykcja

W umowach zawieranych przez 
użytkowników biznesowych mających 
miejsce zwykłego pobytu w państwie 
członkowskim lub w przypadku, gdy 
wykonanie umowy ma mieć miejsce w 
jednym lub kilku państwach 
członkowskich, zastosowanie mają 
następujące zasady:

a) ochrona zapewniana 
użytkownikom biznesowym w niniejszym 
rozporządzeniu ma zastosowanie 
niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do innych aspektów umowy, 
w drodze wyboru stron lub w inny sposób; 
oraz

b) jeśli umowa nie obejmuje 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
wybór właściwego sądu jest ważny 
wyłącznie, jeśli wyznacza się sąd w:

(i) państwie członkowskim, w którym 
użytkownik biznesowy ma miejsce 
zwykłego pobytu; lub

(ii) państwie członkowskim, w którym 
ma mieć miejsce wykonanie umowy.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13c
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Informacje wymagane od dostawców 
usług pośrednictwa internetowego

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego dostarczali 
wszelkie informacje niezbędne właściwym 
organom do monitorowania i 
egzekwowania przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, aby pomóc 
Komisji w opracowywaniu wytycznych, o 
których mowa w art. 6, oraz aby wspierać 
rolę obserwatorium w wypełnianiu jego 
zadań określonych w art. 2 decyzji Komisji 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustanawiającej 
grupę ekspertów w ramach 
Obserwatorium Gospodarki Platform 
Internetowych.

2. Takie wymogi informacyjne 
obejmują:

a) główne parametry określające 
plasowanie ofert i ich względne znaczenie 
prezentowane konsumentowi w wyniku 
jego zapytania;

b) informacje, czy osoba trzecia 
oferująca towary, usługi lub treści 
cyfrowe jest przedsiębiorcą czy nie, na 
podstawie oświadczenia tej osoby trzeciej 
złożonego dostawcy usługi pośrednictwa 
internetowego;

c) informacje, czy prawa 
konsumentów wynikające z przepisów 
Unii w dziedzinie ochrony konsumentów 
mają zastosowanie do zawartej umowy;

d) informacje, który przedsiębiorca 
odpowiada za zapewnienie stosowania w 
odniesieniu do umowy praw 
konsumentów wynikających z przepisów 
Unii w dziedzinie ochrony konsumentów, 
jeżeli umowa jest zawarta z 
przedsiębiorcą. Wymóg ten pozostaje bez 
uszczerbku dla odpowiedzialności, którą 
dostawca usług pośrednictwa 
internetowego może ponosić lub 
przyjmować w odniesieniu do 
szczególnych elementów umowy; oraz
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e) informacje, czy i w jaki sposób 
wykorzystano algorytmy lub 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
aby przedstawić oferty lub ustalić ceny, w 
tym spersonalizowane techniki wyceny. 
Państwa członkowskie mogą utrzymywać 
lub wprowadzić w swoim prawie 
krajowym dodatkowe wymogi 
informacyjne i zasady odpowiedzialności 
w przypadku umów zawieranych na 
internetowych platformach handlowych.

3. Przedsiębiorstwa niezwłocznie 
dostarczają takich informacji na żądanie 
w wymaganym terminie i o wymaganym 
poziomie szczegółowości. Żądane 
informacje muszą być proporcjonalne do 
wykonywanego zadania. Właściwy organ 
uzasadnia swój wniosek o udzielenie 
informacji.

4. Jeżeli dana informacja została 
uznana przez właściwy organ za 
informację poufną zgodnie z przepisami 
prawa Unii i prawa krajowego o 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochronie 
danych osobowych, właściwe organy 
zapewniają taką poufność.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13d

Przepisy dotyczące odpowiedzialności

Usługi pośrednictwa internetowego, a nie 
użytkownicy biznesowi, powinny ponosić 
odpowiedzialność za wprowadzające w 
błąd informacje, które użytkownicy 
biznesowi przekazali usługom 
pośrednictwa internetowego, jeżeli 
użytkownicy biznesowi powiadomili 
usługę pośrednictwa internetowego o 
wprowadzającym w błąd charakterze 
przekazywanych informacji. Usługi 
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pośrednictwa internetowego również 
powinny ponosić odpowiedzialność, jeżeli 
są autorami wprowadzających w błąd 
stwierdzeń dotyczących użytkowników 
biznesowych lub towarów i usług 
oferowanych przez użytkowników 
biznesowych.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [date: three years after the 
date of entry into force], a następnie co 
trzy lata, Komisja dokonuje oceny 
niniejszego rozporządzenia i przedstawia 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1. Do dnia [data: dwa lata od daty 
wejścia w życie], a następnie co dwa lata, 
Komisja dokonuje oceny niniejszego 
rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu. W stosownych przypadkach 
Komisja przedkłada wniosek 
ustawodawczy w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w celu zapewnienia 
realizacji celów określonych w ust. 2.

2. Pierwszą ocenę niniejszego 
rozporządzenia przeprowadza się 
w szczególności pod kątem wywiązywania 
się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 
6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na 
gospodarkę platform internetowych, 
a także ustalenia, czy konieczne są 
dodatkowe przepisy, w tym przepisy 
dotyczące egzekwowania prawa, w celu 
zapewnienia sprawiedliwego, 
przewidywalnego, zrównoważonego 
i budzącego zaufanie internetowego 
otoczenia biznesowego w obrębie rynku 
wewnętrznego.

2. Przegląd obejmuje co najmniej 
ocenę:

a) skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym progów 
określonych w art. 1 ust. 4–6;

b) skuteczności ustanowionych kodeksów 
postępowania w celu poprawy uczciwości i 



PE628.386v02-00 64/67 AD\1169725PL.docx

PL

przejrzystości;

c) potrzeby skuteczniejszego radzenia 
sobie z potencjalnie szkodliwymi 
praktykami w transakcjach handlowych 
między wyszukiwarkami internetowymi a 
ich użytkownikami biznesowymi, w 
szczególności w odniesieniu do kwestii 
określonych w art. 2 lit. b) decyzji Komisji 
C(2018)2393 ustanawiającej grupę 
ekspertów w ramach Obserwatorium 
Gospodarki Platform Internetowych;

d) możliwego wpływu tych potencjalnie 
szkodliwych praktyk na konsumentów;

e) potrzeby uwzględnienia systemów 
operacyjnych w zakresie niniejszego 
rozporządzenia;

f) potrzeby aktualizacji listy nieuczciwych 
praktyk handlowych.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się od dnia [date: six months following the 
day of its publication].

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się od dnia [data: dwanaście miesięcy od 
dnia jego publikacji].

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I

Nieuczciwe praktyki handlowe

Warunki są uznawane za nieuczciwą 
praktykę handlową w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia, jeśli:

– wymagają od użytkownika 
biznesowego korzystania z usług 
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dodatkowych dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego, w tym usług 
płatniczych, bez możliwości korzystania z 
jakichkolwiek alternatywnych metod w 
okolicznościach, w których prowadzi to do 
istotnej szkody dla użytkownika 
biznesowego;

– obciążają użytkownika 
biznesowego klauzulą jednostronnej 
odpowiedzialności, która powoduje 
niesprawiedliwe przeniesienie ryzyka;

– narzucają klauzule umowne z 
mocą wsteczną, które są szkodliwe dla 
użytkowników biznesowych;

– utrzymują prawo do 
wykorzystywania poufnych informacji 
użytkownika biznesowego po wygaśnięciu 
umowy między dostawcą usług 
pośrednictwa internetowego a 
użytkownikiem biznesowym;

– wymagają od użytkowników 
biznesowych akceptacji klauzul 
wyłączności w odniesieniu do wyboru 
prawa, które nie podlega jurysdykcji Unii;

– zakazują użytkownikowi 
biznesowemu korzystania również z 
konkurencyjnej usługi pośrednictwa 
internetowego.



PE628.386v02-00 66/67 AD\1169725PL.docx

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych 
użytkowników internetowych usług pośrednictwa

Odsyłacze COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
28.5.2018

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
28.5.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia 
na posiedzeniu

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Francis Zammit Dimech
9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji 24.9.2018 11.10.2018

Data przyjęcia 20.11.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

24
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 
António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 
Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, 
Kosma Złotowski



AD\1169725PL.docx 67/67 PE628.386v02-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF Gilles Lebreton

GUE/NGL Kostas Chrysogonos

PPE Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis 
Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0 -

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1169725PL.docx

