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P8_TA(2018)0023 

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 

działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 

2016/0152(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2016)0289), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0192/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez Radę Związkową Austrii na 

mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w 

której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 

pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 

października 2016 r.1, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 

właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 29 

listopada 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

                                                 
1  Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 93. 



 

 

Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Prawnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 

Komisji Kultury i Edukacji (A8-0172/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które 

zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z 

ostatecznym aktem ustawodawczym; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 

2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w 

sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji 

klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń 

(WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/302.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI 

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

Radę. 

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

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

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

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

skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dokonując oceny, Komisja weźmie pod 

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

chronionych prawem autorskim. 

W ramach oceny Komisja przeprowadzi również merytoryczną analizę wykonalności i 

potencjalnych kosztów i korzyści wynikających z wszelkich zmian zakresu stosowania 

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

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

zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów 

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

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

uwzględnieniem prawdopodobnych skutków, jakie rozszerzenie zakresu rozporządzenia 

miałoby dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz zainteresowanych sektorów w całej Unii 

Europejskiej. Komisja uważnie przeanalizuje także, czy w innych sektorach, w tym w 

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

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

transportu oraz usługi audiowizualne, należy wyeliminować wszelkie pozostałe 

nieuzasadnione ograniczenia ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia działalności. 

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

zmieniony, dołączy do niej stosowny wniosek ustawodawczy. 


