
 

PR\1098581PL.doc  PE585.465v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Prawna 
 

2015/0284(COD) 

21.6.2016 

***I 
PROJEKT SPRAWOZDANIA 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na 

rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

Komisja Prawna 

Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada 

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*): 

Marco Zullo, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Sabine Verheyen, Komisja Kultury i Edukacji 

 

 

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu 



 

PE585.465v01-00 2/37 PR\1098581PL.doc 

PL 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym 

usług online w zakresie treści 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2015)0627), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0392/2015), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 

kwietnia 2016 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 kwietnia 2016 r.2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii (A8-0000/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, a także parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Rynek wewnętrzny jest obszarem 

bez granic wewnętrznych, którego 

funkcjonowanie zależy m.in. od 

swobodnego przepływu usług i osób, 

należy zatem ustanowić przepis, zgodnie z 

którym konsumenci będą mogli korzystać z 

usług online w zakresie treści, które oferują 

dostęp do takich treści jak muzyka, gry, 

filmy lub wydarzenia sportowe, nie tylko w 

państwie członkowskim zamieszkania, ale 

także podczas tymczasowego przebywania 

w innych państwach członkowskich Unii. 

Należy zatem wyeliminować bariery 

utrudniające dostęp do takich usług online 

w zakresie treści i korzystanie z nich w 

kontekście transgranicznym. 

(1) Dostęp konsumentów do 

transgranicznego przenoszenia usług 

online w zakresie treści, które legalnie 

nabyli oni wcześniej w państwie 

członkowskim zamieszkania ma 

zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Rynek wewnętrzny jest obszarem bez 

granic wewnętrznych, którego 

funkcjonowanie zależy m.in. od 

swobodnego przepływu usług i osób, 

należy zatem ustanowić przepis, zgodnie z 

którym konsumenci będą mogli korzystać z 

usług online w zakresie treści, które oferują 

dostęp do takich treści jak muzyka, gry, 

filmy lub wydarzenia sportowe, nie tylko w 

państwie członkowskim zamieszkania, ale 

także podczas tymczasowego przebywania 

w innych państwach członkowskich Unii 

na przykład w w celach turystycznych, 

zawodowych lub naukowych. Należy 

zatem wyeliminować bariery utrudniające 

dostęp do takich usług online w zakresie 

treści i korzystanie z nich w kontekście 

transgranicznym, zwłaszcza w sektorach o 

wciąż niskim odsetku przenoszenia treści.. 

Or. fr 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozwój technologiczny, który 

doprowadził do upowszechnienia urządzeń 

przenośnych takich jak tablety i smartfony, 

w coraz większym stopniu ułatwia 

korzystanie z usług online w zakresie 

treści. Urządzenia te umożliwiają bowiem 

dostęp do takich treści niezależnie od 

miejsca, w którym znajduje się konsument. 

(2) Rozwój technologiczny, który 

doprowadził do upowszechnienia urządzeń 

przenośnych takich jak tablety i smartfony, 

w coraz większym stopniu ułatwia 

korzystanie z usług online w zakresie 

treści. Urządzenia te umożliwiają bowiem 

dostęp do takich treści niezależnie od 

miejsca, w którym znajduje się konsument. 
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Konsumenci wykazują coraz większe 

zapotrzebowanie na dostęp do treści oraz 

do innowacyjnych usług online nie tylko w 

państwie zamieszkania, ale także wtedy, 

gdy czasowo przebywają w innym 

państwie członkowskim Unii. 

Konsumenci wykazują coraz większe 

zapotrzebowanie na dostęp do treści oraz 

do innowacyjnych usług online. Warto 

zatem podążać za tym nowym modelem 

konsumpcji, ustanawiając środki, które 

ułatwią dostęp do usług online w zakresie 

treści abonentom czasowo przebywającym 

w innym państwie członkowskim Unii. 

Pojęcie „czasowego przebywania” 

powinno być proporcjonalne do celu 

niniejszego rozporządzenia, czyli oferować 

transgraniczne przenoszenie usług online 

w zakresie treści abonentom 

przebywającym przejściowo w innym 

państwie członkowskim Unii i 

powracającym regularnie do państwa 

członkowskiego stałego zamieszkania. 

Or. fr 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Konsumenci coraz częściej 

zawierają z dostawcami umowy o 

świadczenie usług online w zakresie treści. 

Konsumenci, którzy czasowo przebywają 

w innym państwie członkowskim Unii, 

często jednak nie mogą uzyskać dostępu do 

usług online w zakresie treści ani z nich 

korzystać, mimo że w państwie 

zamieszkania nabyli prawo do korzystania 

z takich usług. 

(3) Konsumenci coraz częściej 

zawierają z dostawcami umowy o 

świadczenie usług online w zakresie treści. 

Konsumenci, którzy czasowo przebywają 

w innym państwie członkowskim Unii, 

często jednak nie mogą uzyskać dostępu do 

usług online w zakresie treści ani z nich 

korzystać, mimo że w państwie 

członkowskim zamieszkania nabyli prawo 

do korzystania z takich usług. 

Or. fr 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Liczne bariery utrudniają 

świadczenie tych usług konsumentom 

czasowo przebywającym w innym 

państwie członkowskim. Niektóre usługi 

online obejmują treści chronione prawem 

autorskim lub prawami pokrewnymi na 

gruncie prawa Unii, takie jak muzyka, gry 

lub filmy. Przeszkody utrudniające 

możliwość transgranicznego przenoszenia 
usług online w zakresie treści wynikają w 

szczególności z tego, że licencji na prawa 

do transmisji treści chronionych prawem 

autorskim lub prawami pokrewnymi, 

takich jak utwory audiowizualne, często 

udziela się na zasadzie terytorialnej, a 

także z tego, że dostawcy usług online 

mogą podjąć decyzje o działaniu tylko na 

niektórych rynkach. 

(4) Liczne bariery utrudniają 

świadczenie tych usług konsumentom 

czasowo przebywającym w innym 

państwie członkowskim. Niektóre usługi 

online obejmują treści chronione prawem 

autorskim lub prawami pokrewnymi na 

gruncie prawa Unii, takie jak muzyka, gry 

lub filmy. Obecnie problemy związane z 

transgranicznym przenoszeniem usług 

online w zakresie treści różnią się w 

poszczególnych sektorach: sektor muzyki 

zaczął rozwiązywać te problemy, 

proponując licencje wieloterytorialne lub 

paneuropejskie w wykonaniu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/26/UE1a, podczas gdy sektor 

audiowizualny, w którym dominuje model 

licencji wyłącznie terytorialnych, ma 

trudności z dostosowaniem się do logiki 

przenoszenia. Niniejsze rozporządzenie 

powinno umożliwić rozwiązanie 

wszystkich problemów dostosowania do 

możliwości przeniesienia we wszystkich 

odnośnych sektorach, bez szkody dla 

gwarantowanego wysokiego poziomu 

ochrony praw autorskich i praw 

pokrewnych w Unii. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz udzielania licencji 

wieloterytorialnych dotyczących praw do 

utworów muzycznych do korzystania 

online na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 

84 z 20.3.2014, s. 72). 

Or. fr 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) To samo dotyczy innych treści, 

takich jak wydarzenia sportowe, które nie 

są chronione prawem autorskim lub 

prawami pokrewnymi na gruncie prawa 

Unii, lecz mogą być chronione prawem 

autorskim, prawami pokrewnymi lub 

innymi przepisami na gruncie prawa 

krajowego. Takie treści także są często 

licencjonowane przez organizatorów takich 

zdarzeń lub oferowane przez dostawców 

usług online na zasadzie terytorialnej. 

Transmisje takich treści przez organizacje 

nadawcze chronione są prawami 

pokrewnymi, które zostały 

zharmonizowane na szczeblu unijnym. 

Ponadto transmisje takich treści często 

zawierają elementy chronione prawem 

autorskim, takie jak muzyka, czołówki lub 

zakończenia w postaci sekwencji wideo 

bądź grafika. Poza tym niektóre aspekty 

tych transmisji dotyczących wydarzeń o 

doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa 

lub będących przedmiotem szczególnego 

zainteresowania opinii publicznej do celów 

przygotowania krótkich relacji 

informacyjnych zostały zharmonizowane w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE22. Wreszcie, 

audiowizualne usługi medialne w 

rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE 

obejmują usługi, które zapewniają dostęp 

do takich treści jak wydarzenia sportowe, 

wiadomości lub bieżące wydarzenia. 

(5) To samo dotyczy innych treści, 

takich jak wydarzenia sportowe, które nie 

są chronione prawem autorskim lub 

prawami pokrewnymi na gruncie prawa 

Unii, lecz mogą być chronione prawem 

autorskim, prawami pokrewnymi lub 

innymi przepisami na gruncie prawa 

krajowego. Takie treści także są często 

licencjonowane przez organizatorów takich 

zdarzeń lub oferowane przez dostawców 

usług online na zasadzie terytorialnej. 

Transmisje takich treści przez organizacje 

nadawcze chronione są prawami 

pokrewnymi, które zostały 

zharmonizowane na szczeblu unijnym. 

Ponadto transmisje takich treści często 

zawierają elementy chronione prawem 

autorskim, takie jak muzyka, czołówki lub 

zakończenia w postaci sekwencji wideo 

bądź grafika. Poza tym niektóre aspekty 

tych transmisji dotyczących wydarzeń o 

doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa 

lub będących przedmiotem szczególnego 

zainteresowania opinii publicznej do celów 

przygotowania krótkich relacji 

informacyjnych zostały zharmonizowane w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE22. Wreszcie, 

audiowizualne usługi medialne w 

rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE 

obejmują usługi, które zapewniają dostęp 

do takich treści jak wydarzenia sportowe, 

wiadomości lub bieżące wydarzenia. 

Zgodnie z art. 167 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia 

uwzględnia aspekty kulturalne w swoim 

działaniu na podstawie innych przepisów 

traktatów. Na mocy art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej należy również uwzględnić 

poszanowanie różnorodności kulturowej, 

o której mowa w konwencji UNESCO w 

sprawie ochrony i promowania 
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różnorodności form wyrazu kulturowego z 

dnia 20 października 2005 r. 

__________________ __________________ 

22 Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych, Dz.U. L 95 z 15.4.2010, 

s. 1. 

22 Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, 

s. 1). 

Or. fr 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W związku z tym usługi online w 

zakresie treści coraz częściej sprzedawane 

są w pakietach, w których nie można 

oddzielić treści niechronionych prawem 

autorskim lub prawami pokrewnymi od 

treści chronionych takimi prawami, nie 

umniejszając wartości usługi świadczonej 

konsumentom. Dotyczy to w szczególności 

treści typu premium, takich jak wydarzenia 

sportowe lub inne wydarzenia szczególnie 

interesujące dla konsumentów. Aby 

dostawcy mogli zapewniać konsumentom 

pełny dostęp do swoich usług online w 

zakresie treści, niniejsze rozporządzenie 

musi także obejmować tego rodzaju treści 

wykorzystywane w usługach online w 

zakresie treści, a zatem musi stosować się 

także do audiowizualnych usług 

medialnych w rozumieniu dyrektywy 

2010/13/UE, jak też do całych transmisji 

dokonywanych przez organizacje 

nadawcze. 

(6) W związku z tym usługi online w 

zakresie treści coraz częściej sprzedawane 

są w pakietach, w których nie można 

oddzielić treści niechronionych prawem 

autorskim lub prawami pokrewnymi od 

treści chronionych takimi prawami, nie 

umniejszając wartości usługi świadczonej 

konsumentom. Dotyczy to w szczególności 

treści typu premium, takich jak wydarzenia 

sportowe lub inne wydarzenia szczególnie 

interesujące dla konsumentów. Aby 

dostawcy usług online w zakresie treści 

mogli zapewniać konsumentom czasowo 

przebywającym w innym państwie 

członkowskim niż państwo członkowskie 

zamieszkania pełny dostęp do swoich 

usług online w zakresie treści, konieczne 

jest, by niniejsze rozporządzenie również 

obejmowało tego rodzaju treści 

wykorzystywane w usługach online w 

zakresie treści, a zatem musi ono mieć 

zastosowanie także do audiowizualnych 

usług medialnych w rozumieniu dyrektywy 

2010/13/UE, jak też do całych transmisji 

dokonywanych przez organizacje 
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nadawcze. 

Or. fr 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Dopracowane, kontrolowane i 

proporcjonalne wprowadzenie możliwości 

transgranicznego przenoszenia stworzy 

dla konsumentów dodatkowy środek 

dostępu do usług online w zakresie treści 

oraz będzie stanowiło środek walki z 

wszelkimi formami nielegalnego 

korzystania z tych usług. 

Or. fr 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Prawa do utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną są 

zharmonizowane m.in. w dyrektywie 

96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

, dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady , dyrektywie 

2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady  i dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/24/WE. 

(7) Prawa do utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną są 

zharmonizowane m.in. w dyrektywach 

Parlamentu Europejskiego i Rady: 

96/9/WE23, 2001/29/WE24, 

2006/115/WE25,  2009/24/WE26 i 

2014/26/UE. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz 

danych, Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20. 

23 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz 

danych, Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20. 

24 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 24 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 

r. w sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 

167 z 22.6 2001, s. 10. 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 

r. w sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 

167 z 22.6 2001, s. 10. 

25 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 

oraz niektórych praw pokrewnych prawu 

autorskiemu w zakresie własności 

intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 28. 

25 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 

oraz niektórych praw pokrewnych prawu 

autorskiemu w zakresie własności 

intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 28. 

26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie ochrony prawnej programów 

komputerowych , Dz.U. L 111 z 5.5.2009, 

s. 16 

26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie ochrony prawnej programów 

komputerowych , Dz.U. L 111 z 5.5.2009, 

s. 16 

Or. fr 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Nie zawsze możliwe jest nabycie 

licencji na dane prawa, zwłaszcza w 

przypadku gdy licencja jest udzielana na 

zasadzie wyłączności. Aby zapewnić 

wyłączność terytorialną, dostawcy usług 

online często zobowiązują się w umowach 

licencyjnych zawieranych z podmiotami 

praw, w tym z organizacjami nadawczymi 

lub z organizatorami wydarzeń, że 

uniemożliwią swoim abonentom uzyskanie 

dostępu do swoich usług i korzystanie z 

nich poza terytorium, w stosunku do 

którego dostawca usług posiada licencję. 

Te ograniczenia umowne nałożone na 

dostawców usług zobowiązują ich do 

wprowadzania takich środków jak 

blokowanie dostępu do usług z adresów IP 

znajdujących się poza danym terytorium. 

Jedna z przeszkód dla możliwości 

(10) Nie zawsze możliwe jest nabycie 

licencji na dane prawa, zwłaszcza w 

przypadku gdy licencja jest udzielana na 

zasadzie wyłączności. Aby zapewnić 

wyłączność terytorialną, dostawcy usług 

online często zobowiązują się w umowach 

licencyjnych zawieranych z podmiotami 

praw, w tym z organizacjami nadawczymi 

lub z organizatorami wydarzeń, że 

uniemożliwią swoim abonentom uzyskanie 

dostępu do swoich usług i korzystanie z 

nich poza terytorium, w stosunku do 

którego dostawca usług posiada licencję. 

Przestrzegając zasady terytorialności, 

niezbędnej dla prawidłowego rozwoju i 

stałego finansowania europejskiego 

sektora audiowizualnego i kinowego, 

niniejsze rozporządzenie powinno 

umożliwić dostęp do przeniesionych usług 
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transgranicznego przenoszenia usług 

online w zakresie treści tkwi zatem w 

umowach między dostawcami usług 

online a ich abonentami. Umowy te 

odzwierciedlają z kolei klauzule 

ograniczeń terytorialnych obecne w 

umowach zawieranych między 

dostawcami usług a podmiotami praw. 

online w zakresie treści każdemu 

abonentowi, który czasowo przebywa w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie zamieszkania. 

Or. fr 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Ponadto Trybunał orzekł w 

połączonych sprawach C-403/08 i C-

429/08, Football Association Premier 

League and Others, EU:C:2011:631, że 

niektórych ograniczeń świadczenia usług 

nie można uzasadnić w świetle celu 

ochrony praw własności intelektualnej. 

(11) Ponadto Trybunał Sprawiedliwości 

orzekł w wyroku z dnia 4 października 

2011 r. dotyczącym radiowej satelitarnej 

transmisji wydarzeń sportowych na żywo, 

że niektórych ograniczeń świadczenia 

usług nie można uzasadnić w świetle celu 

ochrony praw własności intelektualnej, 

jeżeli ograniczenia te wykraczają poza to, 

co jest rozsądnie niezbędne dla 

zapewnienia konkretnej ochrony tych 

praw. 

 _________________ 

 1aWyrok Trybunału Sprawiedliwości z 

dnia 4 października 2011 r., Football 

Association Premier League i inni, C-

403/08 i C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631. 

Or. fr 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Celem niniejszego rozporządzenia 

jest zatem dostosowanie ram prawnych 

służące zapewnieniu, by udzielanie 

licencji na prawa nie stwarzało już barier 

dla możliwości transgranicznego 

przenoszenia usług online w zakresie 

treści w Unii, oraz by można było 

zagwarantować transgraniczną możliwość 

przenoszenia takich usług. 

(12) Celem niniejszego rozporządzenia 

jest zatem dostosowanie ram prawnych 

dotyczących praw autorskich i praw 

pokrewnych, aby wypracować wspólne 

podejście do świadczenia usług online w 

zakresie treści na rzecz abonentów 

czasowo przebywających w innym 

państwie członkowskim niż ich państwo 

członkowskie zamieszkania. Możliwość 
transgranicznego przenoszenia powinna 

być wyraźnie oddzielona od pojęcia 

dostępu transgranicznego, który w żadnej 

mierze nie wchodzi w zakres niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Niniejsze rozporządzenie powinno 

stosować się do usług online w zakresie 

treści, które są świadczone odpłatnie. 

Dostawcy takich usług mogą 

zweryfikować państwo członkowskie 

zamieszkania swoich abonentów. Prawo do 

korzystania z usługi online w zakresie 

treści powinno być uznawane na nabyte 

odpłatnie niezależnie od tego, czy płatność 

została dokonana bezpośrednio na rzecz 

dostawcy usługi online w zakresie treści 

czy też na rzecz innej strony, takiej jak 

dostawca oferujący pakiet, który obejmuje 

usługę telekomunikacyjną i usługę online 

w zakresie treści obsługiwaną przez innego 

dostawcę. 

(16) Niniejsze rozporządzenie powinno 

stosować się do usług online w zakresie 

treści, które są świadczone odpłatnie. 

Dostawcy takich usług mogą 

zweryfikować państwo członkowskie 

zamieszkania swoich abonentów. Prawo do 

korzystania z usługi online w zakresie 

treści powinno być uznawane na nabyte 

odpłatnie niezależnie od tego, czy płatność 

została dokonana bezpośrednio na rzecz 

dostawcy usługi online w zakresie treści 

czy też na rzecz innej strony, takiej jak 

dostawca oferujący pakiet, który obejmuje 

usługę telekomunikacyjną i usługę online 

w zakresie treści obsługiwaną przez innego 

dostawcę. Zapłata obowiązkowego 

abonamentu radiowo-telewizyjnego nie 

oznacza uznania tych usług za płatne 

usługi online w zakresie treści. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Usługi online w zakresie treści, 

które są świadczone nieodpłatnie, również 

są objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia, o ile dostawcy weryfikują 

państwo członkowskie zamieszkania 

swoich abonentów. Jeżeli usługi online w 

zakresie treści są świadczone nieodpłatnie, 

lecz dostawcy nie weryfikują państwa 

członkowskiego zamieszkania swoich 

abonentów, takie usługi powinny 

pozostawać poza zakresem niniejszego 

rozporządzenia, gdyż zastosowanie do nich 

tych przepisów spowodowałoby znaczną 

zmianę sposobu świadczenia tych usług i 

pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalne 

koszty. Jeżeli chodzi o weryfikację 

państwa członkowskiego zamieszkania 

abonenta, należy polegać na takich 

informacjach jak wnoszenie opłaty 

licencyjnej za inne usługi świadczone w 

państwie członkowskim zamieszkania, 

istnienie umowy na połączenia 

internetowe lub telefoniczne, adres IP lub 

inne metody uwierzytelniania, o ile 

stanowią one dla dostawcy rozsądne 

przesłanki do ustalenia państwa 

członkowskiego zamieszkania abonentów. 

(17) Większość dostawców bezpłatnych 

usług online w zakresie treści praktycznie 

nie weryfikuje obecnie państwa 

członkowskiego zamieszkania osób 

korzystających z tych usług, ponieważ 

wymagane środki weryfikacji ogólnie nie 

odpowiadają sposobom świadczenia 

usług. Niektórzy z tych dostawców 

wprowadzili już jednak poważne środki 

weryfikacji państwa członkowskiego 

zamieszkania użytkowników usług lub są 

w trakcie tego procesu.  W celu wsparcia 

tej tendencji, w interesie konsumentów i 

bez szkody dla dostawców o 

ograniczonych środkach technicznych i 

finansowych, usługi online w zakresie 

treści świadczone nieodpłatnie powinny 

być objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia, pod warunkiem że 

dostawcy zapewnią zgodność z wymogami 

dotyczącymi weryfikacji państwa 

członkowskiego zamieszkania abonentów 

zgodnie z art. 3 niniejszego 

rozporządzenia. Jeżeli dostawcy korzystają 

z tej opcji, powinni podlegać przepisom 

niniejszego rozporządzenia, które 

obowiązują dostawców płatnych usług 

online w zakresie treści. Dostawcy usług 

powinni ponadto mieć możliwość 

zastrzeżenia prawa wprowadzenia 

odpowiednich środków informowania 

użytkowników, a także podmioty praw, tak 

aby zapewnić wysoki poziom ochrony 

podmiotów praw własności intelektualnej 

związanych z tymi usługami. 

Or. fr 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby zapewnić możliwość 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, należy wprowadzić 

wymóg, by dostawcy usług online 

umożliwiali swoim abonentom korzystanie 

z usługi w państwie członkowskim, w 

którym abonenci czasowo przebywają, 

zapewniając im dostęp do tych samych 

treści, w tym samym zakresie i na tej samej 

liczbie urządzeń oraz dla tej samej liczby 

użytkowników i z tym samym zakresem 

funkcjonalności co w państwie 

członkowskim zamieszkania. Jest to 

wymóg obowiązkowy, zatem strony nie 

mogą go wyłączyć, odstąpić od niego lub 

zmienić jego skutków. Wszelkie działania 

dostawcy usług, które uniemożliwiają 

abonentowi dostęp do usług lub 

korzystanie z nich podczas czasowego 

przebywania w innym państwie 

członkowskim, np. ograniczenia 

funkcjonalności usług lub jakości jej 

dostarczania, stanowiłyby obchodzenie 

obowiązku zapewniania możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, a zatem byłyby sprzeczne 

z niniejszym rozporządzeniem. 

(18) Aby zapewnić możliwość 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, należy wprowadzić 

wymóg, by dostawcy usług online 

umożliwiali swoim abonentom korzystanie 

z usługi w państwie członkowskim, w 

którym abonenci czasowo przebywają, 

zapewniając im dostęp do tych samych 

treści, w tym samym zakresie i na tej samej 

liczbie urządzeń oraz dla tej samej liczby 

użytkowników i z tym samym zakresem 

funkcjonalności co w państwie 

członkowskim zamieszkania. Jest to 

wymóg obowiązkowy, zatem strony nie 

mogą go wyłączyć, odstąpić od niego lub 

zmienić jego skutków. Wszelkie działania 

dostawcy usług, które uniemożliwiają 

abonentowi dostęp do usług lub 

korzystanie z nich podczas czasowego 

przebywania w innym państwie 

członkowskim, np. ograniczenia 

funkcjonalności usług lub jakości jej 

dostarczania, stanowiłyby obchodzenie 

obowiązku zapewniania możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, a zatem byłyby sprzeczne 

z niniejszym rozporządzeniem. 

Postanowienia te nie powinny jednak 

uniemożliwiać dostawcom usług online w 

zakresie treści dalszego prowadzenia 

działań informacyjnych służących 

zwalczaniu nielegalnego dostępu do tych 

usług lub nielegalnego korzystania z nich, 

a także przeciwdziałaniu naruszeniom 

praw własności intelektualnej do treści 

udostępnianych w ramach tych usług. 

Or. fr 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Wymóg, by usługi online w 

zakresie treści świadczone abonentom 

czasowo przebywającym w państwach 

członkowskich innych niż państwo 

członkowskie zamieszkania były tej samej 

jakości co w państwie członkowskim 

zamieszkania, może doprowadzić do 

powstania po stronie dostawców usług 

wysokich kosztów, które w ostatecznym 

rozrachunku obciążą abonentów. Nie 

należy zatem ustanawiać w niniejszym 

rozporządzeniu obowiązku, by dostawcy 

usług online w zakresie treści wprowadzali 

środki w celu zapewnienia jakości takich 

usług na poziomie przewyższającym 

poziom dostępny w ramach lokalnego 

dostępu do internetu wybranego przez 

abonenta podczas czasowego przebywania 

w innym państwie członkowskim. W 

takich przypadkach dostawca usług nie 

ponosi odpowiedzialności za niższą jakość 

dostarczania usług. Niemniej jednak, jeżeli 

dostawca wyraźnie zgodzi się na 

zagwarantowanie określonej jakości 

dostarczania usług abonentom, którzy 

czasowo przebywają w innych państwach 

członkowskich, dostawca jest związany 

taką zgodą. 

(19) Wymóg, by usługi online w 

zakresie treści świadczone abonentom 

czasowo przebywającym w państwach 

członkowskich innych niż państwo 

członkowskie zamieszkania były tej samej 

jakości co w państwie członkowskim 

zamieszkania, może doprowadzić do 

powstania po stronie dostawców usług 

wysokich kosztów, które w ostatecznym 

rozrachunku obciążą abonentów. Nie 

należy zatem ustanawiać w niniejszym 

rozporządzeniu obowiązku, by dostawcy 

płatnych usług online w zakresie treści 

wprowadzali środki w celu zapewnienia 

jakości takich usług na poziomie 

przewyższającym poziom dostępny w 

ramach lokalnego dostępu do internetu 

wybranego przez abonenta podczas 

czasowego przebywania w innym państwie 

członkowskim. W takich przypadkach 

dostawca usług nie ponosi 

odpowiedzialności za niższą jakość 

dostarczania usług. Niemniej jednak, jeżeli 

dostawca wyraźnie zgodzi się na 

zagwarantowanie określonej jakości 

dostarczania usług abonentom, którzy 

czasowo przebywają w innych państwach 

członkowskich, dostawca jest związany 

taką zgodą. Dostawcy usług online w 

zakresie treści powinni dopilnować, aby 

ich abonenci byli dobrze poinformowani o 

warunkach korzystania z tych usług w 

państwach członkowskich innych niż ich 

państwo członkowskie zamieszkania, 

zwłaszcza że warunki te mogą się różnić 

od tych obowiązujących w ich państwie 

zamieszkania. 

Or. fr 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zagwarantowania, by 

dostawcy usług online w zakresie treści 

wykonywali obowiązek zapewnienia 

możliwości transgranicznego 

przenoszenia usług online w zakresie treści 

bez nabywania stosownych praw w innym 

państwie członkowskim, niezbędne jest 

ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 

dostawcy usług, którzy legalnie świadczą 

przenośne usługi online w zakresie treści 

w państwie członkowskim zamieszkania 

abonentów, są zawsze uprawnieni do 

świadczenia takich usług tym abonentom, 

kiedy przebywają oni czasowo w innym 

państwie członkowskim. W tym celu 

przepis ten powinien stanowić, że uznaje 

się, iż świadczenie takich usług online w 

zakresie treści, dostęp do nich i korzystanie 

z nich odbywa się w państwie 

członkowskim zamieszkania abonenta. 

(20) W celu zagwarantowania, by 

dostawcy usług online w zakresie treści 

dostarczanych za opłatą oraz dostawcy 

bezpłatnych usług online w zakresie treści, 

którzy chcą być objęci zakresem 

niniejszego rozporządzenia, wykonywali 

obowiązek zapewnienia możliwości 

transgranicznego przenoszenia tych usług 
bez nabywania stosownych praw w innym 

państwie członkowskim, niezbędne jest 

ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 

dostawcy ci są zawsze uprawnieni do 

świadczenia takich usług tym abonentom, 

kiedy przebywają oni czasowo w innym 

państwie członkowskim. W tym celu 

przepis ten powinien stanowić, że w 

ramach tego rozporządzenia uznaje się, iż 

świadczenie takich usług online w zakresie 

treści, dostęp do nich i korzystanie z nich 

odbywa się w państwie członkowskim 

zamieszkania abonenta. Niniejsze 

rozporządzenie, a w szczególności 

mechanizm prawny ustalający miejsce 

świadczenia, dostęp do świadczenia i 

korzystanie z usługi online w zakresie 

treści w państwie członkowskim 

zamieszkania abonenta, nie uniemożliwia 

dostawcy oferowania swojemu 

abonentowi, który czasowo przebywa w 

innym państwie członkowskim, usługi 

online w zakresie treści, jaką dostawca 

świadczy zgodnie z prawem w tym 

państwie członkowskim. Ważne zatem, 

aby sprecyzować, że ten mechanizm 

prawny  powinien mieć zastosowanie 

jedynie w celu propagowania możliwości 

przenoszenia usług online w zakresie 

treści. 

Or. fr 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Dostawcy usług nie powinni 

ponosić odpowiedzialności za naruszenie 

postanowień umownych sprzecznych z 

obowiązkiem umożliwienia swoim 

abonentom korzystania z usługi w państwie 

członkowskim, w którym abonenci 

czasowo przebywają. W związku z tym 

postanowienia umowne, które mają na 

celu zakazanie lub ograniczenie 

możliwości transgranicznego 

przenoszenia usług online w zakresie 

treści, powinny być bezskuteczne. 

(22) Dostawcy płatnych usług online w 

zakresie treści nie powinni ponosić 

odpowiedzialności za naruszenie 

postanowień umownych sprzecznych z 

obowiązkiem umożliwienia swoim 

abonentom korzystania z usługi w państwie 

członkowskim, w którym abonenci 

czasowo przebywają. W związku z tym 

postanowienia umowne, które mają na celu 

zakazanie lub ograniczenie możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, powinny być 

bezskuteczne. Dostawcy usług online w 

zakresie treści oraz podmioty praw nie 

powinni mieć możliwości omijania 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

przez wybór prawa państwa nienależącego 

do Unii jako prawa właściwego dla umów 

zawieranych między nimi. Taka sama 

zasada powinna obowiązywać wobec 

umów zawieranych między dostawcami i 

abonentami. 

Or. fr 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Niniejsze rozporządzenie definiuje 

kilka pojęć niezbędnych do jego 

stosowania, w tym państwo członkowskie 

zamieszkania. Państwo członkowskie 

zamieszkania należy określić,  

uwzględniając cele niniejszego 

rozporządzenia i konieczność zapewnienia 

jego jednolitego stosowania w Unii. W 
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odniesieniu do przepisów obowiązujących 

obecnie i w przyszłości w dziedzinie usług 

online w zakresie treści, decyzja o 

umożliwieniu przeniesienia usług 

abonentów tymczasowo przebywających w 

innym państwie członkowskim nie 

powinna prowadzić do wprowadzania 

szczególnych przepisów umownych. 

Or. fr 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Dostawcy usług powinni zapewnić, 

by ich abonenci byli właściwie 

poinformowani o warunkach korzystania z 

usług online w zakresie treści w innych 

państwach członkowskich niż państwo 

członkowskie zamieszkania abonenta. 

Niniejsze rozporządzenie umożliwia 

podmiotom praw zobowiązanie dostawców 

usług do użycia skutecznych środków, 

które mają na celu sprawdzenie, czy 

usługa online w zakresie treści jest 

świadczona zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Należy jednak 

zapewnić, by wymagane środki były 

rozsądne i nie wykraczały poza to, co jest 

konieczne do osiągnięcia zamierzonych 

celów. Konieczne środki techniczne i 

organizacyjne mogą na przykład polegać 

na wyrywkowym sprawdzaniu adresu IP 

zamiast stałego monitorowania 

lokalizacji, przejrzystym informowaniu 

konsumentów o metodach weryfikacji i jej 

celach oraz na stosowaniu odpowiednich 

środków bezpieczeństwa. Ze względu na 

to, że do celów weryfikacji znaczenie ma 

nie tyle lokalizacja, co państwo 

członkowskie, w którym abonent uzyskuje 

dostęp do usługi, nie należy do tych celów 

gromadzić ani przetwarzać dokładnych 

(23) Dostawcy usług powinni zapewnić, 

by ich abonenci byli właściwie 

poinformowani o warunkach korzystania z 

usług online w zakresie treści w innych 

państwach członkowskich niż państwo 

członkowskie zamieszkania abonenta. 

Niniejsze rozporządzenie powinno 

zobowiązywać dostawców świadczących 

płatne usługi online w zakresie treści na 

rzecz abonentów czasowo przebywających 

w państwie członkowskim innym niż ich 

państwo członkowskie zamieszkania do 

stosowania skutecznych środków w celu 

weryfikacji państwa członkowskiego 

zamieszkania abonentów. Dostawcy usług 

powinni opierać się na zbiorze solidnych, 

poważnych i bezspornych kryteriów. 

Wymagane środki powinny być rozsądne i 

nie powinny wykraczać poza to, co jest 

konieczne do weryfikacji państwa 

członkowskiego zamieszkania abonenta. 
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danych na temat lokalizacji. Podobnie, nie 

należy wymagać identyfikacji abonenta w 

przypadku, gdy do celów dostarczenia 

danej usługi wystarczy jego 

uwierzytelnienie. 

Or. fr 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) W tym celu dostawcy usług online 

w zakresie treści powinni działać w 

oparciu o kryteria weryfikacji wymienione 

w niniejszym rozporządzeniu. Wykaz ten 

ma na celu zapewnienie pewności prawnej 

dostawcom usług co do kryteriów 

weryfikacji, jakie należy zastosować. 

Należy zatem dostosować w najwłaściwszy 

sposób kryteria weryfikacji miejsca 

zwykłego pobytu w państwie 

członkowskim do odnośnej usługi online. 

W ramach niniejszego rozporządzenia 

abonent nie może zgłosić swojego miejsca 

zwykłego pobytu w więcej niż jednym 

państwie członkowskim. Jeżeli dostawca 

usług online w zakresie treści ma 

uzasadnione wątpliwości co do miejsca 

zwykłego zamieszkania abonenta, 

powinien być upoważniony do 

przeprowadzania wyrywkowych kontroli 

lub zwrócenia się do abonenta o 

dostarczenie, na zasadzie dobrowolności, 

informacji lub dowodów uzupełniających. 

W drugim przypadku, jeśli abonent 

odmówi poddania się tej procedurze, 

dostawca usług online w zakresie treści 

ma prawo odmowy dostępu do 

transgranicznego przenoszenia usług. 

Or. fr 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23b) Kryteria kontroli powinny 

obejmować wyrywkową kontrolę adresu 

IP, pod warunkiem że kontrola taka nie 

prowadzi do dokładnej lokalizacji 

abonenta, tj. określenia jego dokładnego 

położenia geograficznego, lecz polega na 

prostym zgłaszania przypadków 

przeszukiwania treści internetowych przez 

abonenta poza państwem członkowskim 

zamieszkania. Taka kontrola powinna 

niewątpliwie być zgodna z dyrektywami 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

95/46/CE1a i 2002/58/WE1b. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 

23.11.1995, s. 31). 

 1b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 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). 

Or. fr 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych ani zasad 

uznanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. W związku z tym 

niniejsze rozporządzenie należy 

interpretować i stosować zgodnie z tymi 

prawami i zasadami, w szczególności w 

odniesieniu do prawa do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 

ochrony danych osobowych, wolności 

słowa i swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej. Przetwarzanie danych 

osobowych na gruncie niniejszego 

rozporządzenia powinno odbywać się z 

poszanowaniem praw podstawowych, w 

tym prawa do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego oraz prawa do 

ochrony danych osobowych zgodnie z art. 

7 i 8 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej oraz musi być zgodne z 

dyrektywami 95/46/WE27 i 2002/58/WE28. 

W szczególności dostawcy usług muszą 

zapewnić, by przetwarzanie danych 

osobowych na gruncie niniejszego 

rozporządzenia odbywało się tylko w 

niezbędnych przypadkach oraz było 

proporcjonalne do osiągnięcia 

zamierzonych celów. 

(24) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

związku z tym niniejsze rozporządzenie 

należy interpretować i stosować zgodnie z 

tymi prawami i zasadami, w szczególności 

w odniesieniu do prawa do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 

ochrony danych osobowych, wolności 

słowa i swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz prawa własności, w tym 

praw własności intelektualnej. 

Przetwarzanie danych osobowych na 

gruncie niniejszego rozporządzenia 

powinno odbywać się z poszanowaniem 

praw podstawowych, w tym prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz prawa do ochrony danych 

osobowych zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz 

musi być zgodne z dyrektywami 95/46/WE 

i 2002/58/WE. W szczególności dostawcy 

usług muszą zapewnić, by przetwarzanie 

danych osobowych na gruncie niniejszego 

rozporządzenia odbywało się tylko w 

niezbędnych przypadkach oraz było 

proporcjonalne do osiągnięcia 

zamierzonych celów. Konieczne środki 

techniczne i organizacyjne mogą 

obejmować dostarczanie przejrzystych 

informacji abonentom w zakresie metod 

stosowanych do weryfikacji oraz jej celu, 

a także niezbędnych środków 

bezpieczeństwa. 

__________________  

27 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 

23.11.1995, s. 31. 

 

28 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. 
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dotycząca przetwarzania danych 

osobowych i ochrony prywatności w 

sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 

201 z 31.7.2002., s. 37), ze zmianami 

wprowadzonymi dyrektywami 

2006/24/WE i 2009/136/WE (dyrektywa o 

prywatności i łączności elektronicznej). 

Or. fr 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Umowy o udzielenie licencji na 

treści są zwykle zawierane na stosunkowo 

długie okresy. W związku z tym, a także w 

celu zapewnienia, by wszyscy konsumenci 

zamieszkujący w Unii mogli na równych 

zasadach korzystać z możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, w odpowiednim czasie i 

bez zbędnej zwłoki, niniejsze 

rozporządzenie powinno stosować się 

także do umów zawartych i praw nabytych 

przed datą rozpoczęcia jego stosowania, 

jeśli te umowy i prawa mają znaczenie dla 

możliwości transgranicznego przenoszenia 

usługi online w zakresie treści świadczonej 

pod tej dacie. Jest to niezbędne także dla 

zapewnienia równych warunków działania 

dostawcom usług działającym na rynku 

wewnętrznym, umożliwia bowiem 

dostawcom, którzy zawarli umowy z 

podmiotami praw na długie okresy, 

oferowanie abonentom możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług, 

niezależnie od tego, czy dostawca może 

renegocjować taką umowę. Ponadto 

przepis ten powinien zapewnić, by 

dostawcy usług, którzy wprowadzili 

rozwiązania niezbędne do celów 

możliwości transgranicznego przenoszenia 

swoich usług, mogli oferować taką 

(26) Umowy o udzielenie licencji na 

treści są zwykle zawierane na stosunkowo 

długie okresy. W związku z tym, a także w 

celu zapewnienia, by wszyscy konsumenci 

zamieszkujący w Unii mogli na równych 

zasadach korzystać z możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług online 

w zakresie treści, w odpowiednim czasie i 

bez zbędnej zwłoki, niniejsze 

rozporządzenie powinno stosować się 

także do umów zawartych i praw nabytych 

przed datą rozpoczęcia jego stosowania, 

jeśli te umowy i prawa mają znaczenie dla 

możliwości transgranicznego przenoszenia 

usługi online w zakresie treści świadczonej 

pod tej dacie. Jest to niezbędne także dla 

zapewnienia równych warunków działania 

dostawcom usług działającym na rynku 

wewnętrznym, umożliwia bowiem 

dostawcom, którzy zawarli umowy z 

podmiotami praw na długie okresy, 

oferowanie abonentom możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług, 

niezależnie od tego, czy dostawca może 

renegocjować taką umowę. Ponadto 

przepis ten powinien zapewnić, by 

dostawcy usług, którzy wprowadzili 

rozwiązania niezbędne do celów 

możliwości transgranicznego przenoszenia 

swoich usług, mogli oferować taką 
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możliwość w odniesieniu do wszystkich 

swoich treści online. Wreszcie, przepis ten 

powinien także pozwolić na to, by 

podmioty praw nie musiały renegocjować 

swoich istniejących umów licencyjnych, 

aby umożliwić zaoferowanie możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług przez 

dostawców. 

możliwość w odniesieniu do wszystkich 

swoich treści online. Wreszcie, przepis ten 

powinien także pozwolić na to, by 

podmioty praw nie musiały renegocjować 

swoich istniejących umów licencyjnych, 

aby umożliwić zaoferowanie możliwości 

transgranicznego przenoszenia usług przez 

dostawców. Nie powinny naruszać prawa 

abonentów do rozwiązania umowy zmiany 

dotyczące warunków korzystania z usług 

online w zakresie treści oferowanych w 

pakietach łączących usługę łączności 

elektronicznej z usługą online w zakresie 

treści wynikające z dostosowania do 

kryteriów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

Or. fr 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (29a) Unia podlega zobowiązaniom 

wynikającym z traktatów 

międzynarodowych chroniących prawo 

autorskie i prawa pokrewne, w 

szczególności z Konwencji berneńskiej o 

ochronie dzieł literackich i artystycznych, 

podpisanej w dniu 9 września 1886 r. i 

zmienionej w dniu 28 września 1979 r., 

oraz z Traktatu WIPO o prawie autorskim 

i Traktatu WIPO o artystycznych 

wykonaniach i fonogramach przyjętych w 

Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. Fikcja 

prawna, o której mowa w art. 4 

niniejszego rozporządzenia, powinna 

zatem mieć zastosowanie jedynie w 

konkretnym przypadku przenoszenia 

usług. 

Or. fr 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 

wspólne podejście do zapewnienia, aby w 

Unii abonenci usług online w zakresie 

treści, którzy czasowo przebywają w 

państwie członkowskim, mieli możliwość 

dostępu do tych usług i korzystania z nich. 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 

wspólne podejście w Unii do zapewnienia, 

aby abonenci usług online w zakresie treści 

w państwie członkowskim zamieszkania, 

którzy czasowo przebywają w innym 

państwie członkowskim, mieli możliwość 

dostępu do tych usług i korzystania z nich 

pod warunkiem wcześniejszego, 

skutecznego uwierzytelnienia i weryfikacji 

państwa członkowskiego zamieszkania. 

Or. fr 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „państwo członkowskie 

zamieszkania” oznacza państwo 

członkowskie, w którym abonent ma 

miejsce zwykłego pobytu; 

c) „państwo członkowskie 

zamieszkania” oznacza państwo 

członkowskie, w którym abonent ma 

miejsce zwykłego i faktycznego pobytu i 

do którego regularnie powraca; 

Or. fr 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „czasowe przebywanie” oznacza 

obecność abonenta w innym państwie 

członkowskim niż państwo członkowskie 

d) „czasowe przebywanie” oznacza 

czasową obecność abonenta w innym 

państwie członkowskim niż państwo 
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zamieszkania; członkowskie zamieszkania; 

Or. fr 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera e – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „usługa online w zakresie treści” 

oznacza usługę zdefiniowaną w art. 56 i 57 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, którą dostawca zgodnie z 

prawem świadczy w internecie w państwie 

członkowskim zamieszkania na zasadzie 

przenośnej, w sposób linearny bądź na 

żądanie, a która jest audiowizualną usługą 

medialną w rozumieniu dyrektywy 

2010/13/UE lub usługą, której głównym 

elementem jest zapewnianie dostępu do 

utworów, innych przedmiotów objętych 

ochroną lub transmisji organizacji 

nadawczych oraz zapewnianie korzystania 

z takich utworów, przedmiotów lub 

transmisji,  

e) „usługa online w zakresie treści” 

oznacza usługę zdefiniowaną w art. 56 i 57 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, którą dostawca zgodnie z 

prawem świadczy w internecie abonentowi 

w państwie członkowskim jego 

zamieszkania na zasadzie przenośnej, w 

sposób linearny bądź na żądanie, a która 

jest audiowizualną usługą medialną w 

rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE lub 

usługą, której głównym elementem jest 

zapewnianie dostępu do utworów, innych 

przedmiotów objętych ochroną lub 

transmisji organizacji nadawczych oraz 

zapewnianie korzystania z takich utworów, 

przedmiotów lub transmisji, i która jest 

świadczona abonentowi na uzgodnionych 

warunkach, 

która jest świadczona abonentowi na 

uzgodnionych warunkach: 

 

Or. fr 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera e – akapit 2 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) nieodpłatnie, o ile dostawca 

weryfikuje państwo członkowskie 
zamieszkania abonenta; 

2) nieodpłatnie, o ile dostawca 

postanowił wprowadzić środki weryfikacji 

państwa członkowskiego zamieszkania 
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abonenta zgodnie z przepisami art. 3a i 3b; 

Or. fr 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawca usługi online w zakresie 

treści umożliwia abonentowi, który 

czasowo przebywa w państwie 

członkowskim, dostęp do usługi online w 

zakresie treści oraz korzystanie z niej. 

1. Dostawca płatnej usługi online w 

zakresie treści umożliwia abonentowi, 

który czasowo przebywa w państwie 

członkowskim, dostęp do usługi online w 

zakresie treści oraz korzystanie z niej. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dostawca usługi online w zakresie 

treści informuje abonenta o jakości 

dostarczania usługi online w zakresie 

treści świadczonej zgodnie z ust. 1. 

3. Dostawca usługi online w zakresie treści 

informuje abonenta o ewentualnych 

wahaniach jakości usługi online w 

zakresie treści świadczonej zgodnie z ust. 1 

na stronie internetowej dostawcy. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 3a. Dostawca usługi online w zakresie 

treści nie może ograniczać przenoszenia 

usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1, do 

niektórych technologii lub niektórych 

konkretnych urządzeń. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Postanowienia umowne, które 

mają na celu zakazanie lub ograniczenie 

możliwości transgranicznego 

przenoszenia usług online w zakresie 

treści, nie mają zastosowania w ramach 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Bezpłatne transgraniczne przenoszenie 

usług online w zakresie treści  

 1.  Dostawca bezpłatnej usługi online 

w zakresie treści może umożliwić 

użytkownikom, którzy czasowo przebywają 

w państwie członkowskim innym niż 
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państwo członkowskie zamieszkania, 

dostęp do tej usługi online w zakresie 

treści i korzystanie z niej pod warunkiem, 

że dostawca zapewni zgodność z 

wymogami technicznymi dotyczącymi 

weryfikacji państwa członkowskiego 

zamieszkania abonentów zgodnie z art. 3b. 

 2.  Jeżeli dostawca bezpłatnej usługi 

online w zakresie treści postanawia 

świadczyć usługę zgodnie z przepisami 

ust. 1, informuje o tym swoich 

użytkowników oraz posiadaczy praw przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

 3.  Jeżeli dostawca bezpłatnej usługi 

online w zakresie treści postanawia 

świadczyć usługę online w zakresie treści 

zgodnie z przepisami ust. 1, ma do niego 

zastosowanie niniejsze rozporządzenie. 

Or. fr 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3b 

 Sposoby weryfikacji 

 1.  Dostawcy płatnych usług online w 

zakresie treści i dostawcy bezpłatnych 

usług online w zakresie treści, którzy 

postanowili świadczyć usługę zgodnie z 

art. 3a, stosują skuteczne sposoby 

weryfikacji państwa członkowskiego 

zamieszkania swoich abonentów. Środki 

te są rozsądne i nie wykraczają poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tego celu. 

 2.  W celu spełnienia wymogu 

określonego w ust. 1 dostawca usług 

online w zakresie treści opiera się na 

dwóch wybranych kryteriach spośród 

następujących kryteriów weryfikacji: 
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 a)  dokument tożsamości, 

elektroniczny dokument tożsamości lub 

inny ważny dokument potwierdzający 

państwo członkowskie zamieszkania 

abonenta; 

 b)  dokumenty bankowe, takie jak 

rachunek bankowy, karta kredytowa lub 

debetowa abonenta wydane w państwie 

członkowskim zamieszkania; 

 c)  miejsce instalacji dekodera lub 

innego podobnego nośnika używanego 

przez abonenta, aby uzyskać dostęp do 

usług online w zakresie treści; 

 d)  umowa na połączenie internetowe 

lub telefoniczne lub każda podobna 

umowa łącząca abonenta z państwem 

członkowskim; 

 e)  sprawdzenie, czy abonent uiszcza 

opłaty licencyjne z tytułu innych usług 

świadczonych w państwie członkowskim, 

np. abonamentu radiowo-telewizyjnego; 

 f)  okresowa weryfikacja adresu IP 

lub wskazanie państwa członkowskiego 

przy użyciu innych środków 

geolokalizacji; 

 g)  płatność podatków lokalnych, 

jeżeli informacje na ten temat są dostępne 

publicznie; 

 h)  wszelkie inne kryteria weryfikacji, 

które zapewniają taki sam poziom 

bezpieczeństwa co poprzednie kryteria, 

które były przedmiotem wcześniejszego 

porozumienia między dostawcą usług 

online w zakresie treści a właścicielami 

praw i nie podważają obowiązującej 

umowy. 

 3.  Dostawca usług online w zakresie 

treści ma prawo zwrócić się do abonenta o 

dobrowolne udzielenie mu informacji 

niezbędnych do weryfikacji państwa 

członkowskiego zamieszkania. Jeżeli 

klient postanawia, że nie ujawnia 

informacji wymaganych przez dostawcę 

usług online w zakresie treści w celu 

weryfikacji państwa członkowskiego 
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zamieszkania, dostawca usług ma prawo 

odmówienia mu przenoszenia usług 

online w zakresie treści, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1, tak długo, jak długo nie jest w 

stanie zweryfikować państwa 

członkowskiego zamieszkania abonenta 

na podstawie kryteriów wymienionych w 

art. 3b ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uznaje się, że świadczenie usług online w 

zakresie treści, uzyskiwanie dostępu do 

takich usług i korzystanie z nich przez 

abonenta zgodnie z art. 3 ust. 1 odbywa się 

wyłącznie na terytorium państwa 

członkowskiego zamieszkania, w tym do 

celów dyrektywy 96/9/WE, dyrektywy 

2001/29/WE, dyrektywy 2006/115/WE, 

dyrektywy 2009/24/WE i dyrektywy 

2010/13/UE. 

Świadczenie usług online w zakresie treści 

abonentowi czasowo przebywającemu w 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie zamieszkania, 

uzyskiwanie dostępu do takich usług i 

korzystanie z nich przez abonenta zgodnie 

z art. 3 ust. 1 uznaje się za świadczone 

jedynie w państwie członkowskim 

zamieszkania do wyłącznych celów 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Postanowienia umowne, które są 

sprzeczne z art. 3 ust. 1 i art. 4, są 

bezskuteczne, w tym postanowienia umów 

między podmiotami prawa autorskiego i 

praw pokrewnych, podmiotami innych 

praw związanych z korzystaniem z treści w 

ramach usług online w zakresie treści, a 

1. Są bezskuteczne postanowienia 
umowne, w tym postanowienia zawarte 

między właścicielami praw i podmiotami 

praw w dziedzinie usług online w zakresie 

treści a dostawcami usług online w 

zakresie treści, a także postanowienia 

zawarte między dostawcami a abonentami, 
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dostawcami, jak też umów między 

dostawcami a abonentami. 

które są sprzeczne z art. 3 ust. 1 i z art. 3a i 

4. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 

podmioty prawa autorskiego i praw 

pokrewnych lub podmioty innych praw do 

treści objętych usługami online w zakresie 

treści mogą wymagać, by dostawca usług 

użył skutecznych środków w celu 

weryfikacji, czy usługa online w zakresie 

treści jest świadczona zgodnie z art. 3 ust. 

1, pod warunkiem że wymagane środki są 

rozsądne i nie wykraczają poza to, co jest 

konieczne do osiągnięcia zamierzonych 

celów. 

2. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie niezależnie od prawa 

właściwego dla umów zawartych między 

dostawcami treści internetowych a 

posiadaczami prawa autorskiego lub praw 

pokrewnych lub posiadaczami prawa do 

dostępu lub korzystania z usług online w 

zakresie treści, lub niezależnie od prawa 

mającego zastosowanie do umów 

zawartych między dostawcami usług 

online w zakresie treści a ich abonentami. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przetwarzanie danych osobowych w 

ramach niniejszego rozporządzenia, w tym, 

w szczególności, do celów weryfikacji na 

podstawie art. 5 ust. 2, odbywa się zgodnie 

z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE. 

Przetwarzanie danych osobowych w 

ramach niniejszego rozporządzenia, w tym, 

w szczególności, do celów weryfikacji na 

podstawie art. 3b, odbywa się zgodnie z 

dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE. 

Or. fr 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także 

do umów zawartych przed datą 

rozpoczęcia jego stosowania i praw 

nabytych przed tą datą, jeżeli te umowy i 

prawa mają znaczenie dla świadczenia 

usług online w zakresie treści, uzyskiwania 

dostępu do nich i korzystania z nich 

zgodnie z art. 3 po tej dacie. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także 

do umów zawartych przed datą 

rozpoczęcia jego stosowania i praw 

nabytych przed tą datą, jeżeli te umowy i 

prawa mają znaczenie dla świadczenia 

usług online w zakresie treści, uzyskiwania 

dostępu do nich i korzystania z nich 

zgodnie z art. 3 i 3a po tej dacie. 

Or. fr 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się od dnia [date: 6 months following the 

day of its publication] r. 

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się od dnia [date: 12 miesięcy od dnia 

publikacji niniejszego rozporządzenia] r. 

Or. fr 

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji.) 
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UZASADNIENIE 

Celem niniejszego wniosku jest określenie możliwości przenoszenia usług i nadanie im ram, 

tak aby umożliwić abonentom usług online w zakresie treści, nabytych zgodnie z prawem w 

ich zwyczajowym państwie członkowskim zamieszkania, dalsze korzystanie z tych usług 

podczas tymczasowego przebywania w innym państwie członkowskim. 

 

Wniosek ten nakłada na dostawcę usług online w zakresie treści obowiązek umożliwienia 

abonentowi przeniesienia usług w oparciu o fikcję prawną. Dzięki wspomnianej zasadzie 

fikcji prawnej możliwość transgranicznego przeniesienia usług online w zakresie treści nie 

narusza zasady terytorialności ani przepisów prawa autorskiego pozostałych państw 

członkowskich. 

 

Rozporządzenie musi pozostać proporcjonalne do rzeczywistości rynku usług online w 

zakresie treści oraz do liczby ich potencjalnych użytkowników, którzy stanowią ok. 5,7% 

europejskich konsumentów1.  

 

Sprawozdawca uważa, że umożliwienie konsumentom transgranicznego przenoszenia usług 

online w zakresie treści zmierza w kierunku zapewnienia sprawnego działania rynku 

wewnętrznego, w oparciu między innymi o zasadę swobodnego przepływu usług i osób. 

 

Sprawozdawca podkreśla jednak, że rozporządzenie to ma na celu wspieranie europejskiej 

różnorodności kulturowej i nie może w żadnej mierze być przeszkodą dla ciągłości 

finansowania europejskiego sektora audiowizualnego i kinowego, które opiera się zasadniczo 

na terytorialności praw. W związku z tym rozporządzenie sprzyja jasnemu rozróżnieniu 

między możliwością przeniesienia usług a dostępem transgranicznym, i nie można go nawet 

uznawać za krok w kierunku dostępu transgranicznego. 

 

 

Zakres obowiązywania 

 

Sprawozdawca podkreśla, że chodzi tu o usługi online w zakresie treści świadczone zgodnie z 

prawem w państwie członkowskim zamieszkania. 

 

Zgadza się on z Komisją, że nie należy ograniczać długości pobytu abonenta w państwie 

członkowskim innym niż państwo zamieszkania do konkretnej liczby dni. Uważa, że nie 

można przytłaczać rozporządzenia, zawierając w nim warunki zbyt trudne do spełnienia przez 

konsumenta. Rozporządzenie powinno pozostać proste w stosowaniu, jeżeli chcemy, aby 

skorzystało z niego jak najwięcej Europejczyków, którzy przemieszczają się na krótszy lub 

dłuższy okres po Unii zwłaszcza w celach wypoczynkowych, zawodowych czy naukowych.  

 

Sprawozdawca zaznacza natomiast, że najważniejszym aspektem tekstu jest wcześniejsza 

skuteczna i solidna identyfikacja państwa członkowskiego zamieszkania, aby z jednej strony 

                                                 
1 Ocena wpływu (SWD(2015)270) wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w 

zakresie treści (COM(2015)627), s.17).  
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uniknąć obchodzenia przepisów rozporządzenia, a z drugiej strony upewnić się co do 

ciągłości powiązania abonenta z miejscem zamieszkania.   

 

Opowiada się on za wyłączeniem dostawców bezpłatnych usług online w zakresie treści z 

zakresu zastosowania rozporządzenia, ponieważ uważa, że obecnie większość dostawców z 

tej kategorii nie weryfikuje w sposób całkowicie pewny państwa członkowskiego 

zamieszkania swoich abonentów, czego wymaga się w celu spełnienia wymogów 

przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Sądzi jednak, że należy zapewnić dostawcom bezpłatnych usług online w zakresie treści 

możliwość dołączenia do zakresu stosowania rozporządzenia pod warunkiem, że podejmą oni 

wszelkie niezbędne kroki umożliwiające weryfikację państwa członkowskiego zamieszkania 

swoich abonentów zgodnie z art. 3. 

 

 

Definicje 

 

Projekt rozporządzenia opiera się na dwóch istotnych koncepcjach, które należy zdefiniować: 

państwo członkowskie zamieszkania i czasowa obecność. 

 

Definicja zwyczajowego państwa członkowskiego pobytu stanowi przepis kluczowy. Przez 

państwo członkowskie zamieszkania sprawozdawca rozumie państwo członkowskie, w 

którym abonent ma miejsce zwyczajowego i rzeczywistego pobytu i do którego regularnie 

powraca. 

 

Czasowe przebywanie poza terytorium państwa członkowskiego zamieszkania należy do 

fikcji prawnej. Chodzi zatem o pobyt przejściowy spędzony poza państwem członkowskim 

zamieszkania ze względów osobistych, zawodowych lub akademickich. 

 

 

Weryfikacja państwa członkowskiego zamieszkania: 

 

Kryteria weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta powinny zostać dodane 

do półotwartego wykazu. 

  

Kompromis ten jest podwójnym sukcesem, gdyż umożliwia zapewnienie wystarczającej 

pewności prawnej podmiotom praw, nie odbierając dostawcom wyboru kryteriów weryfikacji 

najlepiej dostosowanych do ich rynku pod warunkiem, że zapewniają taki sam poziom 

bezpieczeństwa co kryteria ujęte w wykazie. 

 

Pozwala to także na dostosowanie w przyszłości wykazu ewentualnych innowacji w 

dziedzinie kryteriów weryfikacji. 

 

Ponadto sprawozdawca uważa, że konieczne jest – po weryfikacji państwa członkowskiego 

zamieszkania abonenta w chwili zawierania umowy – aby dostawca mógł przeprowadzać 

wyrywkowe kontrole adresu IP abonenta w celu określenia częstotliwości korzystania z jego 

usługi online w zakresie treści w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie 

zamieszkania. 
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Stosowanie rozporządzenia 

 

Zdaniem sprawozdawcy działanie wstecz rozporządzenia proponowanego przez Komisję 

mające na celu zastosowanie rozporządzenia do umów zawartych przed datą jego wejścia w 

życie wydaje się działaniem w dobrym kierunku. 

 

Natomiast wprowadzenie środków weryfikacji i szczegółowej weryfikacji przemieszczania 

się abonentów związanego z przenoszeniem usług powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy, 

podobnie jak dostosowywanie zgodności umów podpisanych przed przyjęciem niniejszego 

rozporządzenia. Z tego powodu sprawozdawca opowiada się za okresem dwunastu miesięcy 

na wprowadzenie w życie rozporządzenia. 

 

 


