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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rewolucja cyfrowa wywiera ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Coraz częściej 
korzystamy z produktów i usług informatycznych, coraz większe znaczenie ma zatem 
zadbanie o to, by w świecie cyfrowym nasze prawa były przestrzegane. Codziennie miliony 
konsumentów europejskich przeglądają, kupują i użytkują szeroko rozumiane treści cyfrowe 
(np. strumieniowe transmisje wideo, aplikacje, gry, usługi w chmurze czy sieci 
społecznościowe), jednak ich prawa w środowisku online nie są chronione w takim samym 
stopniu jak w świecie offline. Ta sytuacja osłabia zaufanie konsumentów i zagraża 
prywatności online, gdyż produkty cyfrowe, które są wadliwe lub nie dość bezpieczne, nie 
będą należycie chronić ogromnej ilości danych osobowych dostępnych online.

Sprawozdawczyni pragnie zwiększyć zaufanie konsumentów i ochronę prywatności online 
dzięki zapewnieniu odpowiedniej ochrony przy zakupie treści cyfrowych. Należy 
doprecyzować zakres i definicję treści cyfrowych celem zagwarantowania praw wszystkich 
konsumentów – w tym również tych mniej obytych w kwestiach technicznych lub mniej 
biegłych w poruszaniu się w środowisku online. Środowisko online, a tym samym korzystanie 
z treści cyfrowych, stało się czymś dużo więcej niż sposobem wykonania konkretnych zadań. 
Nasze prywatne zdjęcia, książki adresowe i informacje medyczne znajdują się zwykle w 
chmurze. Wiele naszych osobistych rozmów odbywa się – a nierzadko też przechowuje – w 
internecie, a w trakcie naszych działań online pozostawiamy tak wiele śladów cyfrowych, że 
firmy mogą sporządzić nasz zaskakująco szczegółowy profil. Oczywiste jest zatem, że w 
środowisku online ochrona naszych danych osobowych jest kwestią nawet bardziej naglącą 
niż w przypadku środowiska offline. Omawiany wniosek, koncentrujący się na relacji między 
dostawcą a konsumentem treści cyfrowych, jest zatem nierozerwalnie związany z kwestią 
ochrony naszych danych osobowych online. W związku z tym należy zadbać o zgodność tej 
dyrektywy z przepisami nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679), aby 
zapewnić spójność ochrony podstawowego prawa obywateli do prywatności oraz zwiększyć 
zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa dostarczanych treści cyfrowych.

Sprawozdawczyni pragnie wzmocnić i doprecyzować ten wniosek w kwestiach opisanych 
poniżej. Należy przy tym pamiętać, że wniosek ten ma na celu pełną harmonizację, co 
oznacza, że państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać przepisów 
krajowych, które wykraczają poza przepisy tej dyrektywy, jeżeli chodzi o ochronę 
konsumenta.

 Aktywne udostępnianie danych osobowych przez konsumenta: Wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczy jedynie tych rodzajów umów, na mocy których konsument albo 
płaci, albo „aktywnie udostępnia” swoje dane osobowe w zamian za dostarczenie 
treści cyfrowych. Zakres ten wydaje się zbyt ograniczony, gdyż obecnie dane 
osobowe konsumentów (np. dane o lokalizacji, kontakty, historia zakupów itd.) są 
często wykorzystywane jako świadczenie wzajemne bez wiedzy konsumentów. 
Ponadto takie ograniczenie może w sposób przewrotny zachęcać dostawców do tego, 
by nie pytać o zgodę konsumenta. W związku z tym należałoby rozszerzyć ten 
przepis, tak by uwzględniał wszystkie umowy o dostarczenie treści cyfrowych 
związane z wykorzystaniem danych osobowych konsumenta.

 Należy dodać definicję danych osobowych opartą na rozporządzeniu 2016/679, aby 
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zapewnić ścisłe rozgraniczenie między danymi osobowymi a wszelkimi innymi 
danymi, o których mowa w tekście. 

 Zgodność treści cyfrowych: Wniosek Komisji Europejskiej przewiduje, że treści 
cyfrowe powinny być zgodne z warunkami umowy, a bardziej obiektywne kryteria 
(takie jak standardy techniczne lub branżowe kodeksy postępowania) można 
wykorzystywać do oceny zgodności tych treści jedynie wówczas, jeżeli w umowie nie 
zawarto żadnych odnośnych przepisów. Mając jednak na względzie stopień złożoności 
produktów związanych z treściami cyfrowymi, można by się zastanawiać, czy 
konsument rzeczywiście jest w stanie w pełni zrozumieć warunki umowy i podjąć 
świadomą decyzję. Warto byłoby w związku z tym częściej wykorzystywać 
obiektywne i subiektywne kryteria (takie jak standardy techniczne lub uzasadnione 
oczekiwania) w celu stwierdzenia zgodności.

 Odpowiedzialność dostawców za szkody: Przedstawiony wniosek ogranicza 
odpowiedzialność dostawcy do uszkodzeń sprzętu lub oprogramowania konsumenta. 
Mogą jednak zaistnieć przypadki, w których konsument ponosi poważne straty 
materialne lub niematerialne wykraczające poza szkody, do jakich doszło w jego 
środowisku cyfrowym (na przykład jeżeli oprogramowanie zawiera błąd 
umożliwiający hakerom uzyskanie dostępu do komputera konsumenta i kradzież jego 
hasła do rachunku bankowego). Dlatego wskazane jest rozszerzenie zakresu 
odpowiedzialności za szkody, tak by obejmowała wszelkie szkody dla konsumenta. 
Ponadto dobrym pomysłem może być zadbanie o to, by przy określaniu 
szczegółowych przepisów dotyczących szkód państwa członkowskie mogły dokonać 
rozróżnienia między dostawcami, którzy uczynili wszystko, co w ich mocy, aby 
ograniczyć ryzyko szkody (np. poprzez przestrzeganie pewnych podstawowych norm 
lub standardów bezpieczeństwa informatycznego), a dostawcami, którzy nie 
„zaprowadzili porządku we własnym domu” (np. nie naprawili znanych lub 
zgłoszonych im usterek w systemie bezpieczeństwa swoich produktów/usług), aby 
wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród dostawców.

 Rozwiązanie umowy: We wniosku należy jasno określić, które dokładnie dane muszą 
zostać przekazane z powrotem konsumentowi po rozwiązaniu umowy.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Prawnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(2) Dla osiągnięcia prawdziwie 
jednolitego rynku cyfrowego konieczna 
jest harmonizacja niektórych aspektów 
umów o dostarczanie treści cyfrowych, 
przyjmując jako podstawę wysoki poziom 
ochrony konsumenta.

(2) Dla osiągnięcia prawdziwie 
jednolitego rynku cyfrowego konieczna 
jest harmonizacja niektórych aspektów 
umów o dostarczanie treści cyfrowych, 
przyjmując jako podstawę wysoki poziom 
ochrony konsumenta i konieczność 
poprawy dostępności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W pełni zharmonizowane prawa w 
zakresie treści cyfrowych przyniosą także 
korzyści konsumentom poprzez 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. 
Konsumenci będą mieli jasno określone 
prawa w związku z otrzymaniem treści 
cyfrowych lub dostępem do nich w całej 
Unii. Wzmocni to ich pewność podczas 
zakupów treści cyfrowych. Zmiany 
przyczynią się także do ograniczenia 
szkód, które obecnie ponoszą konsumenci, 
ponieważ zostaną ustalone jasne prawa, co 
pozwoli konsumentom na rozwiązanie 
pojawiających się problemów z treściami 
cyfrowymi.

(7) W pełni zharmonizowane prawa w 
zakresie treści cyfrowych przyniosą także 
korzyści konsumentom poprzez 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. 
Konsumenci będą mieli jasno określone 
prawa w związku z otrzymaniem treści 
cyfrowych lub dostępem do nich w całej 
Unii. Wzmocni to ich pewność podczas 
zakupów treści cyfrowych. Zmiany 
przyczynią się także do ograniczenia 
szkód, które obecnie ponoszą konsumenci, 
ponieważ zostaną ustalone jasne prawa, co 
pozwoli konsumentom na rozwiązanie 
pojawiających się problemów z treściami 
cyfrowymi i ich dostępnością.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dyrektywa ta jest odpowiedzią na 
problemy dotyczące poszczególnych 
kategorii treści cyfrowych i ich 
dostarczania. W celu uwzględnienia 
szybkiego rozwoju technologicznego oraz 
w celu zachowania aktualności pojęcia 
treści cyfrowych w przyszłości, pojęcie to 
używane w niniejszej dyrektywie powinno 

(11) Niniejsza dyrektywa jest 
odpowiedzią na problemy dotyczące 
poszczególnych kategorii treści cyfrowych 
i ich dostarczania. W celu uwzględnienia 
szybkiego rozwoju technologicznego oraz 
w celu zachowania aktualności pojęcia 
treści cyfrowych w przyszłości, pojęcie to 
używane w niniejszej dyrektywie powinno 
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być szersze niż w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 2011/83/UE. 
Powinno ono zwłaszcza obejmować usługi 
umożliwiające tworzenie, przetwarzanie 
lub przechowywanie danych. Treści 
cyfrowe mogą być dostarczane na wiele 
sposobów: na trwałym nośniku, pobierane 
przez konsumentów na ich własne 
urządzenia, przesyłane strumieniowo, w 
formie dostępu do treści cyfrowych 
przechowywanych w chmurze 
obliczeniowej lub dostępu do mediów 
społecznościowych. Niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do wszelkich 
treści cyfrowych, niezależnie od nośnika 
użytego do ich przekazania. W przypadku 
rynku technologii, które tak szybko się 
zmieniają, wyróżnienie poszczególnych 
kategorii nie jest wskazane, bowiem 
wówczas dyskryminacja niektórych 
dostawców byłaby praktycznie nie do 
uniknięcia. Dostawcy różnych kategorii 
treści cyfrowych powinni mieć zapewnione 
równe szanse. Dyrektywa nie powinna 
mieć jednak zastosowania do treści 
cyfrowych zawartych w rzeczach 
materialnych w taki sposób, że 
funkcjonują one jako ich integralna 
część, a ich funkcje są podporządkowane 
głównym funkcjonalnościom tychże 
towarów. 

być szersze niż w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 2011/83/UE.
Powinno ono zwłaszcza obejmować usługi 
umożliwiające tworzenie, przetwarzanie 
lub przechowywanie danych. Treści 
cyfrowe mogą być dostarczane na wiele 
sposobów: na trwałym nośniku, pobierane 
przez konsumentów na ich własne 
urządzenia, przesyłane strumieniowo, w 
formie dostępu do treści cyfrowych 
przechowywanych w chmurze 
obliczeniowej lub dostępu do mediów 
społecznościowych. Niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do wszelkich 
treści cyfrowych, niezależnie od nośnika 
użytego do ich przekazania. W przypadku 
rynku technologii, które tak szybko się 
zmieniają, wyróżnienie poszczególnych 
kategorii nie jest wskazane, bowiem 
wówczas dyskryminacja niektórych 
dostawców byłaby praktycznie nie do 
uniknięcia. Dostawcy różnych kategorii 
treści cyfrowych powinni mieć zapewnione 
równe szanse. 

__________ __________

1. Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64. 1. Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.

Uzasadnienie

Mając na uwadze spodziewany w najbliższej przyszłości rozwój internetu rzeczy, a tym samym 
wszelkiego rodzaju inteligentnych urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem, należy 
wyjaśnić, jakim przepisom podlegają takie inteligentne urządzenia i wbudowane w nie 
oprogramowanie. Prawdopodobnie w przyszłości dość trudno będzie stwierdzić, co stanowi 
główny element produktu – czy są to treści cyfrowe, czy też produkt fizyczny. Dlatego zawarte 
we wniosku wyłączenie wydaje się niemożliwe do realizacji w praktyce i lepszym 
rozwiązaniem byłoby przedstawienie przez Komisję Europejską odrębnego wniosku w tej 
sprawie.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W odniesieniu do treści cyfrowych 
dostarczonych nie w zamian za pieniądze, 
ale za inne świadczenie niż zapłata ceny, 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie tylko
do umów, w których dostawca zwraca się 
do konsumenta o dostarczenie danych, a 
konsument aktywnie przekazuje dostawcy,
bezpośrednio lub pośrednio, dane, takie 
jak imię i nazwisko, adres e-mail lub 
zdjęcia, na przykład poprzez indywidualną 
rejestrację lub na podstawie umowy 
zezwalającej na dostęp do zdjęć 
konsumenta. Dyrektywa nie ma
zastosowania do sytuacji, gdy dostawca 
gromadzi dane niezbędne do
funkcjonowania treści cyfrowych zgodnie 
w umową, takie jak na przykład dane o 
geolokalizacji, jeśli jest to konieczne do 
prawidłowego działania aplikacji mobilnej, 
lub wyłącznie dla celów spełnienia 
wymogów prawnych danego kraju, na 
przykład gdy rejestracja konsumenta jest 
wymagana przez właściwe prawa dla 
względów bezpieczeństwa i identyfikacji. 
Dyrektywa nie ma także zastosowania w 
sytuacjach, gdy dostawca gromadzi 
informacje, w tym dane osobowe, takie 
jaki adres IP, lub inne automatycznie 
generowane informacje, takie jak 
informacje gromadzone i przekazywane 
przez pliki cookie, bez aktywnego 
dostarczania tych danych przez 
konsumenta, nawet jeśli konsument 
wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie 
ma ona także zastosowania w sytuacjach, 
gdy konsument jest wystawiony na 
działanie reklamy wyłącznie w celu 
uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

(14) W odniesieniu do treści cyfrowych 
dostarczonych nie w zamian za pieniądze, 
ale za inne świadczenie niż zapłata ceny,
niniejsza dyrektywa powinna mieć
zastosowanie również do umów, w których 
konsument przekazuje dane osobowe lub 
jakiekolwiek inne dane, które mogą zostać 
wykorzystane przez dostawcę bezpośrednio 
lub pośrednio. Powinno to obejmować 
również umowy, w których konsument 
zezwala dostawcy na dostęp do jego 
danych osobowych oraz na przetwarzanie 
tych danych. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do sytuacji, w 
których dostawca gromadzi dane 
wykorzystywane przez dostawcę wyłącznie 
w celu zapewnienia funkcjonowania treści 
cyfrowych, w tym aktualizacji 
oprogramowania, zgodnie w umową, takie 
jak na przykład dane o geolokalizacji, jeśli 
jest to konieczne do prawidłowego 
działania aplikacji mobilnej, lub wyłącznie 
dla celów spełnienia wymogów prawnych 
danego kraju, na przykład gdy rejestracja 
konsumenta jest wymagana przez właściwe 
prawa dla względów bezpieczeństwa i 
identyfikacji.

Poprawka 5



PE582.370v03-00 8/30 AD\1110213PL.docx

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Treści cyfrowe są niezwykle ważne 
w kontekście internetu rzeczy (Internet of 
Things). Jednak wydaje się właściwe, żeby 
kwestie związane z odpowiedzialnością w 
kontekście internetu rzeczy, w tym 
odpowiedzialność za dane i umowy 
urządzenie-urządzenie, zostały 
uregulowane odrębnie.

skreśla się

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Umowy mogą zawierać wzorce 
umowne dostawcy, które muszą być 
zaakceptowane przez konsumenta. Dla 
niektórych treści cyfrowych dostawcy 
często opisują usługę i jej mierzalne 
parametry w umowie o gwarantowanym 
poziomie usług. Umowy o 
gwarantowanym poziomie usług 
zasadniczo stanowią załącznik do głównej 
umowy i są istotnym elementem 
stosunków umownych między dostawcą a 
konsumentem. Definicja umowy zawarta w 
niniejszej dyrektywie powinna obejmować 
takie umowy, w związku z czym powinny 
one być zgodne z zasadami określonymi 
poniżej.

(18) Umowy mogą zawierać wzorce 
umowne dostawcy, które muszą być 
zaakceptowane przez konsumenta. Dla 
niektórych treści cyfrowych dostawcy 
często opisują usługę i jej mierzalne 
parametry w umowie o gwarantowanym 
poziomie usług. Umowy o 
gwarantowanym poziomie usług 
zasadniczo stanowią załącznik do głównej 
umowy i są istotnym elementem 
stosunków umownych między dostawcą a 
konsumentem. Definicja umowy zawarta w 
niniejszej dyrektywie powinna obejmować 
takie umowy, w związku z czym powinny 
one być zgodne z zasadami określonymi 
poniżej. W przypadkach gdy zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych wydaje 
się w zamian za świadczenie inne niż 
zapłata ceny, umowa powinna zawierać 
informację o przetwarzaniu danych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 
Parlamentu Europejskiego i Rady1, 
jednak informacja ta powinna być 
wyraźnie wyróżniona spośród pozostałych 
elementów umowy. Ponadto podstawowe 
elementy przetwarzania danych 
osobowych powinny być zilustrowane 
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łatwymi do zrozumienia ikonami.

_________________________________

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Kwestie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych
są regulowane jedynie przez dyrektywę 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady1 oraz dyrektywę 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady2. Obie 
dyrektywy mają pełne zastosowanie w 
kontekście umów o dostarczanie treści 
cyfrowych. Obie dyrektywy mają pełne 
zastosowanie do dostarczania treści 
cyfrowych i stanowią unijne ramy prawne 
dla danych osobowych. Wdrożenie i 
stosowanie niniejszej dyrektywy powinno 
być w pełni zgodne z tymi ramami
prawnymi. 

(22) Prowadzenie działalności objętej 
zakresem niniejszej dyrektywy obejmuje 
przetwarzanie danych osobowych. 
Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów prawa Unii mających 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w Unii, w szczególności 
przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679
oraz dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady2, które regulują 
przetwarzanie danych osobowych w 
państwach członkowskich pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich, zwłaszcza niezależnych 
organów określonych przez państwa 
członkowskie. Te akty prawne stanowią 
unijne ramy prawne dla danych osobowych
i mają pełne zastosowanie w kontekście 
umów o dostarczanie treści cyfrowych. 
Wdrożenie i stosowanie niniejszej 
dyrektywy powinno być w pełni zgodne z 
tymi ramami prawnymi. 

__________ __________

1. Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31–50 
[zostanie zastąpiona ogólnym 
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rozporządzeniem o ochronie danych].

2. Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37-47. 2. Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37-47.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dostarczania treści 
cyfrowych było w pełni zgodne z unijnym prawodawstwem w zakresie ochrony danych, w tym 
z nowym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, które ma charakter horyzontalny. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku gdy w umowie nie 
określono w sposób wystarczająco jasny i 
kompleksowy punktów odniesienia do 
ustalenia zgodności treści cyfrowych z 
umową, konieczne jest ustalenie 
obiektywnych kryteriów zgodności, żeby
konsumenci nie zostali pozbawieni swoich
praw. W takich przypadkach zgodność z 
umową powinna być oceniana na 
podstawie celów, do jakich zwykle służą 
treści cyfrowe tego samego rodzaju.

(25) W przypadku gdy w umowie nie 
określono w sposób wystarczająco jasny i 
kompleksowy punktów odniesienia, 
dostosowanych do konsumentów, dla 
których przeznaczona jest umowa, do 
zapewnienia zgodności treści cyfrowych z 
umową, konieczne jest ustalenie kryteriów 
zgodności w celu zadbania o to, by
konsumenci w wystarczającym stopniu 
rozumieli swoje prawa i aby nie zostali 
pozbawieni tych praw. W takich 
przypadkach zgodność z umową powinna 
być oceniana na podstawie celów, do 
jakich zwykle służą treści cyfrowe tego 
samego rodzaju, dostępnych standardów 
technicznych, a także uzasadnionych 
oczekiwań konsumentów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Usługi i technologie oparte na 
danych przynoszą znaczne korzyści, ale 
także i pewne zagrożenia. Już w strategii 
jednolitego rynku cyfrowego zauważono, 

(27) Usługi i technologie oparte na 
danych przynoszą znaczne korzyści, ale 
także i pewne zagrożenia. Już w strategii 
jednolitego rynku cyfrowego zauważono, 
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że wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i 
informacji w całej Unii jest kluczowy dla 
zapewnienia przestrzegania praw 
podstawowych, takich jak prawo do 
prywatności i danych osobowych tak, aby 
zapewnić użytkownikom większą pewność 
oraz wzmacniać ich zaufanie do 
gospodarki cyfrowej. Oprogramowanie 
staje się wszechobecne i dlatego cechy 
takie jak niezawodność, bezpieczeństwo i 
elastyczność, stają się jednymi z 
najważniejszych kwestii. Z tego względu 
jest bardzo ważne, żeby te usługi oraz 
technologie oparte na danych zapewniły 
powyższe cechy w zakresie 
proporcjonalnym do roli i funkcji tych 
technologii. Zwłaszcza jakość w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i 
niezawodności staje się coraz ważniejszym 
aspektem w przypadku innowacyjnych 
złożonych usług opartych na wzajemnym 
połączeniu różnych systemów w różnych 
obszarach.

że wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i 
informacji w całej Unii jest kluczowy dla 
zapewnienia przestrzegania praw 
podstawowych, takich jak prawo do 
ochrony danych osobowych i prywatności 
w internecie tak, aby zapewnić 
użytkownikom większą pewność oraz 
wzmacniać ich zaufanie do gospodarki 
cyfrowej. Oprogramowanie staje się 
wszechobecne i dlatego cechy takie jak 
niezawodność, bezpieczeństwo i 
elastyczność, stają się jednymi z 
najważniejszych kwestii. Z tego względu 
jest bardzo ważne, żeby te usługi oraz 
technologie oparte na danych zapewniły 
powyższe cechy w największym możliwym 
zakresie. Zwłaszcza jakość w odniesieniu 
do bezpieczeństwa i niezawodności staje 
się coraz ważniejszym aspektem w 
przypadku innowacyjnych złożonych usług 
opartych na wzajemnym połączeniu 
różnych systemów w różnych obszarach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W drugiej kolejności konsument 
ma prawo do obniżenia ceny lub do 
rozwiązania umowy. Prawo konsumenta do 
rozwiązania umowy powinno być 
ograniczone do tych przypadków, kiedy na 
przykład nie jest możliwe przywrócenie 
zgodności treści cyfrowych tak, by były 
zgodne z umową, a niezgodność wpływa 
negatywnie na główne właściwości treści 
cyfrowych. W przypadku rozwiązania 
umowy przez konsumenta dostawca 
powinien zwrócić konsumentowi 
zapłaconą cenę, a jeżeli treści cyfrowe są 
dostarczane nie za pieniądze, ale w zamian 
za dostęp do danych dostarczonych przez 
konsumenta, wówczas dostawca powinien 
powstrzymać się od dalszego 

(37) W drugiej kolejności konsument 
ma prawo do obniżenia ceny lub do 
rozwiązania umowy. Prawo konsumenta do 
rozwiązania umowy powinno być 
ograniczone do tych przypadków, kiedy na 
przykład nie jest możliwe przywrócenie 
zgodności treści cyfrowych tak, by były 
zgodne z umową, a niezgodność wpływa 
negatywnie na główne właściwości treści 
cyfrowych. W przypadku rozwiązania 
umowy przez konsumenta dostawca 
powinien zwrócić konsumentowi 
zapłaconą cenę, a jeżeli treści cyfrowe są 
dostarczane nie za pieniądze, ale w zamian 
za dostęp do danych dostarczonych przez 
konsumenta w ramach oferowania usług 
zamian za dostarczone treści cyfrowe lub 



PE582.370v03-00 12/30 AD\1110213PL.docx

PL

wykorzystywania tych danych, od 
przekazywania ich osobom trzecim lub od 
udostępniania osobom trzecim tych danych 
po rozwiązaniu umowy. W przypadku 
świadczenia w formie przekazania danych 
osobowych spełnienie warunku 
powstrzymania się od wykorzystania 
danych powinno oznaczać, że dostawca 
wykorzysta wszelkie środki, wynikające z 
prawa ochrony danych osobowych, 
poprzez ich usunięcie lub zapewnienie 
anonimowości w taki sposób, żeby 
konsument nie mógł zostać 
zidentyfikowany za pomocą żadnych 
środków, które mogą zostać użyte przez 
dostawcę lub inną osobę. Bez uszczerbku 
dla obowiązków administratora danych na 
mocy dyrektywy 95/46/WE dostawca nie 
powinien być zobowiązany do 
podejmowania żadnych innych kroków w 
odniesieniu do danych, które dostawca 
udostępnił osobom trzecim zgodnie z 
prawem podczas trwania umowy o 
dostarczanie treści cyfrowych.

dane wytworzone przez konsumenta w 
okresie obowiązywania umowy, wówczas 
dostawca powinien powstrzymać się od 
dalszego wykorzystywania tych danych, od 
przekazywania ich osobom trzecim lub od 
udostępniania osobom trzecim tych danych 
po rozwiązaniu umowy. W przypadku 
świadczenia w formie przekazania danych 
osobowych spełnienie warunku 
powstrzymania się od wykorzystania 
danych powinno oznaczać, że dostawca 
wykorzysta wszelkie środki, wynikające z 
prawa ochrony danych osobowych, 
poprzez ich usunięcie lub zapewnienie 
anonimowości w taki sposób, żeby 
konsument nie mógł zostać 
zidentyfikowany za pomocą żadnych 
środków, które mogą zostać użyte przez 
dostawcę lub inną osobę. Jeżeli dostawca 
stosuje techniki ochrony danych 
osobowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679, takie jak 
pseudonimizacja, dostawca powinien 
zaprzestać wykorzystywania tych danych 
dopiero po złożeniu wniosku w tej sprawie 
przez konsumenta. Bez uszczerbku dla 
obowiązków administratora danych na 
mocy rozporządzenia (UE) 2016/679
dostawca nie powinien być zobowiązany 
do podejmowania żadnych innych kroków 
w odniesieniu do danych, które dostawca 
udostępnił osobom trzecim zgodnie z 
prawem podczas trwania umowy o 
dostarczanie treści cyfrowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Po rozwiązaniu umowy dostawca 
powinien powstrzymać się od
wykorzystywania treści wygenerowanych
przez konsumenta. Jednakże w 
przypadkach, gdy dane treści zostały 
wygenerowane przez więcej niż jednego 

(38) Po rozwiązaniu umowy dostawca 
powinien zaprzestać wykorzystywania 
treści wytworzonych przez konsumenta. 
Jednakże w przypadkach, gdy dane treści 
zostały wytworzone przez więcej niż 
jednego konsumenta, dostawca ma prawo 
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konsumenta, dostawca ma prawo do 
dalszego używania treści danego 
konsumenta, jeśli pozostali konsumenci 
także ich używają.

do dalszego używania treści wytworzonych 
przez danego konsumenta, jeśli pozostali 
konsumenci także ich używają.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasada odpowiedzialności 
dostawcy za powstałe szkody jest 
kluczowym elementem umów o 
dostarczanie treści cyfrowych. Aby 
wzmocnić zaufanie konsumentów do treści 
cyfrowych powyższa zasada powinna 
zostać uregulowana na poziomie Unii w 
celu zapewnienia, by konsumenci nie byli 
poszkodowani, gdy ich sprzęt lub 
oprogramowanie zostaną uszkodzone

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

niezgodne z umową. Dlatego też 
konsumenci powinni mieć prawo do 
odszkodowania za szkody wyrządzone im
w związku z brakiem zgodności z umową 
lub niedostarczeniem treści cyfrowych. To 
jednak państwa członkowskie powinny 
określić szczegółowe warunki 
wykonywania prawa do odszkodowania, 
biorąc pod uwagę, że zniżki na 
dostarczenie treści cyfrowych w 
przyszłości, zwłaszcza jeśli jest to jedyne 
odszkodowanie za straty oferowane przez 
dostawcę, nie do końca stawiają 
konsumenta w sytuacji najbardziej 
zbliżonej do tej, w jakiej konsument by 
był, gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i byłyby zgodne z umową. 
Określając przepisy w tym zakresie, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zdefiniowania niższego lub 
wyższego stopnia odpowiedzialności za 
szkody celem rozróżnienia między 
dostawcami, którzy uczynili wszystko, co w 
ich mocy, aby ograniczyć ryzyko szkody, 
na przykład poprzez przestrzeganie 
branżowych kodeksów najlepszych 
praktyk oraz stosowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i norm 
międzynarodowych, a dostawcami, którzy 
dopuścili się zaniedbań w tym zakresie.

Uzasadnienie

Przedstawiony wniosek ogranicza odpowiedzialność dostawcy do szkód materialnych 
dotyczących sprzętu lub oprogramowania konsumenta. Jest to zbyt wąskie ograniczenie, gdyż 
może dojść do sytuacji, w której konsument ponosi poważną szkodę materialną lub 
niematerialną wykraczającą poza szkodę, do jakiej doszło w jego środowisku cyfrowym. 
Ponadto w celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności wśród dostawców należy zadbać o 
to, by przy określaniu szczegółowych przepisów dotyczących szkód państwa członkowskie 
mogły dokonać rozróżnienia między dostawcami, którzy uczynili wszystko, co w ich mocy, aby 
ograniczyć możliwość wystąpienia szkody, a dostawcami, którzy nie dołożyli wszelkich starań 
w tym zakresie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności przez Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
dokładniej jej art. 16, 38 i 47,

(55) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
dokładniej w jej art. 7, 8, 16, 38 i 47,

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „dane osobowe” oznaczają dane 
osobowe zdefiniowane w art. 4 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/679;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Przedstawiony wniosek ogranicza odpowiedzialność dostawcy do szkód materialnych 
dotyczących sprzętu lub oprogramowania konsumenta. Jest to zbyt wąskie ograniczenie, gdyż 
mogą zaistnieć przypadki, w których konsument ponosi poważne straty materialne lub 
niematerialne wykraczające poza szkody, do jakich doszło w jego środowisku cyfrowym, na 
przykład jeżeli oprogramowanie zawiera błąd umożliwiający hakerom uzyskanie dostępu do 
komputera konsumenta i kradzież jego tożsamości w celu dokonania oszustwa. Podobny 
przepis zawarto również w nowym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich umów, na mocy których 
dostawca dostarcza konsumentowi treści 
lub usługi cyfrowe bądź się do tego 
zobowiązuje, a w zamian za to płacona jest 
określona cena albo konsument udostępnia 
swoje dane osobowe i lub jakiekolwiek
inne dane zamiast zapłacenia ceny, o ile 
jest to możliwe na mocy rozporządzenia 
(UE) 2016/679. W umowie wskazuje się 
wyraźnie, które dane osobowe zostają 
przekazane w zamian za dostarczone 
treści.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektywa nie stosuje się do treści 
cyfrowych dostarczanych w zamian za 
inne świadczenie niż zapłata ceny w 
zakresie, w jakim dostawca wymaga od 
konsumenta przekazania danych 
osobowych, których przetwarzanie jest 

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, jeśli dane osobowe lub inne 
dane udostępnione przez konsumenta są 
wykorzystywane przez dostawcę wyłącznie
w celu dostawy treści cyfrowych lub do 
spełnienia wymogów prawnych, a 
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absolutnie niezbędne do wykonania 
umowy lub których przekazanie wynika z 
przepisów prawa i dostawca nie 
wykorzystuje następnie tych danych w 
sposób niezgodny z tym przeznaczeniem. 
Dyrektywa także nie ma zastosowania do 
danych innych niż osobowe, o których 
przekazanie dostawca zwraca się do 
konsumenta w celu zapewnienia 
zgodności treści cyfrowych z umową lub 
których przekazanie wynika z przepisów 
prawa, a dostawca nie wykorzystuje tych 
danych w celach handlowych.

dostawca nie przetwarza tych danych do 
żadnych innych celów. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii, pierwszeństwo ma 
przepis tego innego aktu prawnego Unii.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Żadne postanowienie niniejszej 
dyrektywy ani jakiegokolwiek aktu 
transponującego ją do prawa krajowego 
nie może w żaden sposób ograniczyć lub 
osłabić ochrony osób fizycznych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, przewidzianej w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz w 
dyrektywie 2002/58/WE.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Jeżeli w przypadku dostarczania 
treści cyfrowych objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy zastosowanie ma 
prawo innego państwa członkowskiego niż 
państwo członkowskie stałego pobytu 
konsumenta, dostawca informuje o tym 
konsumenta, zanim umowa wejdzie w 
życie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dostawca dostarcza treści cyfrowe 
niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile 
strony nie postanowiły inaczej i bez 
uszczerbku dla art. 16 lit. m) dyrektywy 
2011/16/UE. Domniemywa się, że 
dostarczenie ma miejsce w momencie, gdy 
treści cyfrowe zostają dostarczone 
konsumentowi, a w przypadku stosowania 
ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu – osobie 
trzeciej wybranej przez konsumenta, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

_________________

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Treści cyfrowe są zgodne z umową, 1. Umowa określa wszystkie 
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jeżeli, w stosownych przypadkach: odpowiednie cechy w celu dokonania 
oceny zgodności treści cyfrowych, a także 
odpowiednie informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z obowiązkiem ustanowionym w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679. Treści 
cyfrowe są zgodne z umową, jeżeli, w 
stosownych przypadkach:

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) są aktualizowane zgodnie z umową. d) są aktualizowane zgodnie z umową
lub w związku z koniecznością 
zagwarantowania cech, o których mowa w 
lit. a) i b), w szczególności ciągłości i 
bezpieczeństwa.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Treści cyfrowe, oprócz spełniania 
wszelkich wymogów 
dotyczącychzgodności, o których mowa w
ust. 1, muszą również służyć osiągnięciu 
celów, do jakich zwykle służą treści 
cyfrowe tego samego rodzaju, oraz 
posiadać określone cechy, m.in. 
funkcjonalność i interoperacyjność, a 
także inne właściwości, takie jak 
dostępność, ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, których konsumenci 
mogą w uzasadniony sposób oczekiwać, 
mając na uwadze:
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) czy treści cyfrowe są dostarczane 
odpłatnie czy w zamian za inne 
świadczenie niż zapłata ceny w postaci 
dostarczenia danych osobowych lub 
innych danych zgodnie z art. 3 ust. 1;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uzasadnione oczekiwania 
konsumentów;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej przewiduje, że treści cyfrowe muszą być zgodne z warunkami 
umowy, a bardziej obiektywne kryteria (takie jak standardy techniczne lub kodeksy 
postępowania) można wykorzystywać do oceny zgodności tych treści jedynie wówczas, jeżeli 
w umowie nie zawarto żadnych odnośnych przepisów. Jednakże treści cyfrowe są często tak 
skomplikowane, iż nie można oczekiwać, że konsument w pełni zrozumie warunki umowy i 
podejmie świadomą decyzję. Dlatego w celu stwierdzenia zgodności należałoby częściej 
wykorzystywać takie kryteria jak standardy techniczne lub uzasadnione oczekiwania.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) istniejące międzynarodowe normy 
techniczne lub w przypadku braku takich 
norm, obowiązujące w branży kodeksy 
postępowania oraz dobre praktyki; oraz
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli umowa przewiduje, że treści 
cyfrowe mają być dostarczane przez 
pewien czas, treści te, w tym – w razie 
konieczności – aktualizacje zabezpieczeń 
zapewniane przez dostawcę, muszą być
zgodne z umową przez cały ten okres.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Aby spełniać warunki umowy, 
treści i usługi cyfrowe muszą być zgodne z 
zasadami „ochrony prywatności w fazie
projektowania” oraz „domyślnej ochrony 
prywatności” ustanowionymi w art. 25 
rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Konsument musi współpracować z 
dostawcą w zakresie możliwym i 
koniecznym dla zbadania środowiska 
cyfrowego konsumenta. Obowiązek 
współpracy jest ograniczony do tych 
technicznych środków, które są najmniej 
uciążliwe dla konsumenta. W przypadku 
braku współpracy ze strony konsumenta 
ciężar dowodu w odniesieniu do 
niezgodności z umową spoczywa na 
konsumencie. Konsument nie musi 
współpracować w przypadku, gdy 
dostawca zwraca się o dostęp do prywatnej 
lub osobistej informacji i korespondencji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdy brak zgodności z umową 
występujący w momencie dostarczenia 
treści cyfrowych oraz

b) każdy brak zgodności z umową 
występujący w momencie dostarczenia 
treści cyfrowych

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wszelkie braki z zakresu 
bezpieczeństwa, o których dostawca 
wiedział lub o których powinien był 
wiedzieć zgodnie z najlepszymi 
praktykami bezpieczeństwa systemów 
informacji i otoczenia cyfrowego; oraz

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca przywraca zgodność 
treści cyfrowych zgodnie z ust. 1 w 
rozsądnym terminie, licząc od momentu, 
kiedy został poinformowany przez 
konsumenta o niezgodności z umową oraz 
bez poważnych niedogodności dla 
konsumenta, uwzględniając specyfikę 
treści cyfrowych oraz cel, do jakiego 
konsument wykorzystuje te treści.

2. Dostawca przywraca bez zbędnych 
opóźnień zgodność treści cyfrowych 
zgodnie z ust. 1, licząc od momentu, kiedy 
został poinformowany przez konsumenta o 
niezgodności z umową oraz bez 
poważnych niedogodności dla konsumenta, 
uwzględniając specyfikę treści cyfrowych 
oraz cel, do jakiego konsument 
wykorzystuje te treści.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Konsument może rozwiązać 
umowę jedynie wtedy, gdy brak zgodności 
z umową zakłóca funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne właściwości treści 
cyfrowych, takie jak dostępność, ciągłość 
dostarczania oraz bezpieczeństwo, zgodnie 
z wymogami art. 6 ust. 1 i 2. Na dostawcy 
spoczywa ciężar udowodnienia, że brak 
zgodności treści cyfrowych z umową nie 
wpływa na ich funkcjonalność, 
interoperacyjność i inne ich właściwości.

5. Bez uszczerbku dla innych 
prawnych podstaw rozwiązania umowy, 
konsument może rozwiązać umowę, jeżeli
brak zgodności z umową zakłóca 
funkcjonalność, interoperacyjność i inne
główne właściwości treści cyfrowych, takie 
jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz 
bezpieczeństwo, zgodnie z wymogami art. 
6 ust. 1 i 2. Na dostawcy spoczywa ciężar 
udowodnienia, że brak zgodności treści 
cyfrowych z umową nie wpływa na ich 
funkcjonalność, interoperacyjność i inne 
ich właściwości.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostawca podejmie wszelkie 
działania, których można od niego 
oczekiwać, w celu powstrzymania się od 

b) dostawca powstrzyma się od 
wykorzystywania danych osobowych lub 
wszelkich innych danych, które konsument 
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wykorzystywania innego świadczenia niż 
zapłata ceny, które konsument spełnił w 
zamian za treści cyfrowe, lub wszelkich 
innych danych zebranych przez dostawcę 
w związku z dostarczaniem treści 
cyfrowych, w tym treści dostarczonych 
przez konsumenta, z wyjątkiem treści 
wygenerowanych przez konsumenta razem 
z innymi osobami, które nadal 
wykorzystują te treści;

udostępnił zamiast płatności pieniężnej w 
zamian za treści cyfrowe, oraz wszelkich 
innych danych zebranych przez dostawcę 
w związku z dostarczaniem treści 
cyfrowych, w tym treści dostarczonych 
przez konsumenta, z wyjątkiem treści 
wytworzonych przez konsumenta razem z 
innymi osobami, które nadal wykorzystują 
te treści. Dostawca powstrzyma się od 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celu umożliwienia 
powiązania nieosobowych danych i treści 
z konsumentem, aby umożliwić
konsumentowi ich odzyskanie zgodnie z 
lit. c). Dostawca wypełnia zobowiązania 
mające zastosowanie na mocy 
rozporządzenia (UE) 2016/679;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostawca zapewni konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania wszelkich 
treści dostarczonych przez konsumenta i 
wszelkich innych danych wytworzonych
lub wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych w 
zakresie, w jakim dostawca zachował te 
dane. Konsument ma prawo odzyskać te 
treści nieodpłatnie, bez poważnych 
niedogodności, w rozsądnym terminie i w 
powszechnie używanym formacie danych;

c) dostawca zapewni konsumentowi 
na jego wniosek środki techniczne do 
odzyskania wszelkich treści dostarczonych 
przez konsumenta i wszelkich innych 
danych wytworzonych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych w 
zakresie, w jakim dostawca zachował te
dane. Konsument ma prawo odzyskać te 
treści nieodpłatnie, bez poważnych 
niedogodności, w rozsądnym terminie i w 
ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie danych
umożliwiającym odczyt maszynowy, i 
przekazać je innemu dostawcy bez 
utrudnień ze strony pierwotnego 
dostawcy;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca ponosi względem 
konsumenta odpowiedzialność za wszelkie 
szkody majątkowe wyrządzone w 
środowisku cyfrowym konsumenta w 
wyniku braku zgodności z umową lub 
niedostarczenia treści cyfrowych. 
Odszkodowanie powinno w możliwie 
największym stopniu zbliżyć konsumenta 
do sytuacji, w jakiej znajdowałby się, 
gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i były zgodne z umową.

1. Dostawca ponosi względem 
konsumenta odpowiedzialność za wszelkie 
szkody ekonomiczne konsumenta powstałe
w wyniku braku zgodności z umową lub 
niedostarczenia treści cyfrowych. 
Odszkodowanie powinno w możliwie 
największym stopniu zbliżyć konsumenta 
do sytuacji, w jakiej znajdowałby się, 
gdyby treści cyfrowe zostały należycie 
dostarczone i były zgodne z umową.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
szczegółowe warunki wykonywania prawa 
do odszkodowania.

2. Państwa członkowskie określają 
szczegółowe warunki wykonywania prawa 
do odszkodowania. Określając te warunki, 
państwa członkowskie mogą przewidzieć 
niższy lub wyższy stopień 
odpowiedzialności za szkody w oparciu o 
obiektywne kryteria oceny wysiłków 
poczynionych przez dostawcę na rzecz 
uniknięcia niezgodności treści cyfrowych i 
wystąpienia szkody, takie jak najlepsze 
praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa lub 
najnowsze technologie.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zgodnie z umową 
treści cyfrowe będą dostarczane przez 
pewien czas przewidziany w umowie, 
dostawca może zmienić funkcjonalność, 

1. W przypadku gdy zgodnie z umową 
treści cyfrowe mają być dostarczane przez 
pewien czas przewidziany w umowie, 
dostawca może zmienić funkcjonalność, 
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interoperacyjność i inne właściwości ich 
działania, takie jak dostępność, ciągłość 
dostarczania oraz bezpieczeństwo w 
zakresie, w jakim te zmiany mają 
negatywny wpływ na dostęp do treści 
cyfrowych lub ich wykorzystanie, jedynie 
wtedy, gdy:

interoperacyjność i inne właściwości ich 
działania, takie jak dostępność i ciągłość 
dostarczania, jedynie wtedy, gdy:

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) taka zmiana jest konieczna dla 
bezpieczeństwa treści zgodnie z 
najlepszymi praktykami;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konsument został odpowiednio 
wcześnie poinformowany o zmianie za 
pomocą jednoznacznej informacji
przekazanej na trwałym nośniku;

b) konsument został odpowiednio 
wcześnie poinformowany o zmianie za 
pomocą jednoznacznej informacji;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) po rozwiązaniu umowy zgodnie z 
lit. c) konsumentowi zapewniono środki 
techniczne umożliwiające odzyskanie 
wszelkich treści dostarczonych zgodnie z 
art. 13 ust. 2 lit. c).

d) po rozwiązaniu umowy zgodnie z 
lit. c) konsumentowi zapewniono środki 
techniczne umożliwiające odzyskanie 
wszelkich treści dostarczonych zgodnie z 
art. 13 ust. 2 lit. c) lub art. 16 ust. 4 lit. a).
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawca podejmie wszelkie 
działania, których można od niego 
oczekiwać, w celu powstrzymania się od 
wykorzystywania innego świadczenia niż 
zapłata ceny, które konsument spełnił w 
zamian za treści cyfrowe, lub wszelkich 
innych danych zebranych przez dostawcę
w związku z dostarczaniem treści 
cyfrowych, w tym treści dostarczonych 
przez konsumenta;

a) dostawca powstrzyma się od 
wykorzystywania danych osobowych lub 
wszelkich innych danych, które konsument 
udostępnił zamiast płatności pieniężnej w 
zamian za treści cyfrowe, oraz wszelkich 
innych danych dostarczonych przez 
konsumenta w związku z wykorzystaniem
treści cyfrowych, w tym treści 
dostarczonych przez konsumenta, z 
wyjątkiem treści wytworzonych przez 
konsumenta razem z innymi osobami, 
które nadal wykorzystują te treści. 
Dostawca powstrzyma się od 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celu powiązania 
nieosobowych danych i treści z 
konsumentem, aby umożliwić 
konsumentowi ich odzyskanie zgodnie z 
lit. c). Dostawca wypełnia zobowiązania 
mające zastosowanie na mocy 
rozporządzenia (UE) 2016/679;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostawca zapewni konsumentowi 
środki techniczne do odzyskania wszelkich 
treści dostarczonych przez konsumenta i 
wszelkich innych danych wytworzonych
lub wygenerowanych przez konsumenta 
podczas korzystania z treści cyfrowych w 
zakresie, w jakim dostawca zachował te 
dane. Konsument ma prawo odzyskać te 
treści bez poważnych niedogodności, w 

b) dostawca zapewni konsumentowi na 
jego wniosek środki techniczne do 
odzyskania wszelkich treści 
udostępnionych przez konsumenta i 
wszelkich innych danych wytworzonych 
przez konsumenta podczas korzystania z 
treści cyfrowych w zakresie, w jakim 
dostawca zachował te dane. Konsument ma 
prawo odzyskać te treści i dane bez 
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rozsądnym terminie i w powszechnie 
używanym formacie danych oraz oraz

poważnych niedogodności, w rozsądnym 
terminie i w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie danych 
umożliwiającym odczyt maszynowy, i ma 
prawo przekazać te treści i dane innemu 
dostawcy bez utrudnień ze strony 
pierwotnego dostawcy; oraz

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią, 
aby przyjęte zostały odpowiednie i 
skuteczne środki zapewniające 
przestrzeganie dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewnią, 
aby przyjęte zostały skuteczne i 
przekonujące środki zapewniające 
przestrzeganie dyrektywy.

Uzasadnienie

Prawa konsumenta będą rzeczywiście egzekwowane jedynie wówczas, gdy państwa 
członkowskie wprowadzą skuteczne i przekonujące sankcje, mając również na uwadze, że 
dostawcy treści cyfrowych mogą uzyskać istotne korzyści handlowe dzięki agresywnemu 
powiększaniu swojego udziału w rynku ze szkodą dla praw konsumentów.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) organizacje działające w dziedzinie 
ochrony praw i swobód osób, których 
dotyczą dane, w odniesieniu do ochrony 
ich danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka oparta na art. 80 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poprawka 50
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a 

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście działań prowadzonych na 
mocy niniejszej dyrektywy musi odbywać 
się zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż do [data pięć lat po 
wejściu tej dyrektywy w życie] Komisja 
dokona przeglądu stosowania niniejszej 
dyrektywy i przedłoży odpowiednie 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie 
będzie zawierać między innymi analizę 
harmonizacji przepisów dotyczących 
umów o dostarczanie treści cyfrowych w 
zamian za świadczenie inne niż objęte 
niniejszą dyrektywą, zwłaszcza w zamian 
za reklamę lub pośrednie gromadzenie 
danych.

1. Nie później niż do [data trzy lata po 
wejściu tej dyrektywy w życie] Komisja 
dokona przeglądu stosowania niniejszej 
dyrektywy i przedłoży odpowiednie 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie to 
musi zawierać między innymi analizę 
współdziałania i zgodności z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679, a także 
argumentów za harmonizacją przepisów 
dotyczących umów o dostarczanie treści 
cyfrowych w zamian za świadczenie inne 
niż objęte niniejszą dyrektywą, zwłaszcza 
w zamian za reklamę lub pośrednie 
gromadzenie danych.
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