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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie propagowania 

sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług 

pośrednictwa internetowego i uważa, że jest dobrze wyważony i podejmuje problem braku 

przejrzystości w środowisku platform internetowych. Sprawozdawczyni zgadza się 

z podejściem opartym na zasadach i uznaje horyzontalny charakter tego rozporządzenia, 

oraz fakt, że zamiast koncentrować się na konkretnym sektorze lub problemie ma ono zająć 

się kwestią istniejącej nierównowagi między platformami i użytkownikami biznesowymi 

w dzisiejszej gospodarce korzystającej z platform internetowych. Niniejsze rozporządzenie 

przyczynia się do stworzenia jasnego i przejrzystego otoczenia prawnego zarówno dla 

dostawców usług internetowych, jak i użytkowników biznesowych oraz przyczynia się do 

osiągnięcia celów jednolitego rynku cyfrowego. Ze względu na różnorodność modeli 

biznesowych i transgraniczny charakter platform internetowych sprawozdawczyni uważa, 

że rozwiązania regulacyjne powinny zostać zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej, 

by utrzymać jednolity rynek cyfrowy oraz aby uniknąć ewentualnej fragmentacji. Z tego 

względu wybór instrumentu legislacyjnego, jakim jest rozporządzenie, jest przyjmowany 

z zadowoleniem. 

Chociaż potencjalna dominująca pozycja platform może skutkować ich zaangażowaniem się 

w potencjalnie szkodliwe praktyki, które mogłyby ograniczyć i podważyć zaufanie 

przedsiębiorstw, sprawozdawczyni pragnie wyjaśnić, że przeświadczenie, iż platformy mają 

silniejszą pozycję w sektorze nie znajduje odbicia w rzeczywistości. Z uwagi na horyzontalny 

charakter niniejszego rozporządzenia i różnorodne biznesowe modele internetowe, których 

dotyczy, sprawozdawczyni jest zdania, że internetowe usługi pośrednictwa i użytkownicy 

biznesowi zależą od siebie wzajemnie, i stara się zapewnić, by rozporządzenie nie 

powodowało niepotrzebnego obciążenia dla żadnej ze stron. Sprawozdawczyni dąży do 

znalezienia równowagi między poprawą przejrzystości i zapewnieniem sprawiedliwości 

w stosunku do użytkowników biznesowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępu do 

sprawiedliwego, otwartego i konkurencyjnego rynku w środowisku cyfrowym. 

W świetle coraz większych obaw dotyczących szkodliwego wpływu klauzuli największego 

uprzywilejowania sprawozdawczyni uważa, że aby konsumenci odnosili korzyści z bardziej 

otwartego rynku, a także by zharmonizować wysiłki w całej Unii Europejskiej, użytkownicy 

biznesowi powinni mieć możliwość oferowania różnych warunków za pośrednictwem 

alternatywnych kanałów dystrybucji. 

Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość 

w stosunku do użytkowników biznesowych, platformy muszą informować takich 

użytkowników o wszelkich dodatkowych kanałach i wykorzystywać swoje marki do 

wprowadzania do obrotu towarów i usług. Sprawozdawczyni jest przekonana, że użytkownicy 

biznesowi powinni mieć kontrolę nad swoimi markami i muszą mieć prawo do uzyskiwania 



PE626.844v02-00 4/50 AD\1169654PL.docx

PL

informacji w każdym momencie, ilekroć platformy zamierzają korzystać ze wspomnianych 

marek do wprowadzania do obrotu towarów i usług. 

Sprawozdawczyni jest także zdania, że konieczne jest przedłużenie do dwunastu miesięcy 

czasu, jaki przedsiębiorstwa mają na wdrożenie niniejszego rozporządzenia, biorąc pod 

uwagę fakt, że platformy muszą wprowadzić istotne zmiany. Sprawozdawczyni pragnie 

zapewnić, by okres przejściowy nie miał negatywnego wpływu na platformy 

i przedsiębiorstwa.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

pośrednio, również dla konsumentów w
Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy podkreślić, że termin 
„użytkownicy biznesowi”, a tym samym 
zakres niniejszego rozporządzenia, 
powinien obejmować również osoby 
pracujące lub świadczące usługi, w tym w 
obszarze transportu, oraz osoby pracujące 
lub świadczące usługi osobiście, które 
korzystają w tym celu z usług 
pośrednictwa internetowego. Nie chodzi tu 
wyłącznie o MŚP, ale również o osoby, 
które mogą należeć do kategorii 
niezależnych podmiotów gospodarczych 
lub do samozatrudnionych. Ze względu na 
rosnącą liczbę osób zatrudnionych w ten 
sposób w gospodarce, ważne jest, aby 
takie osoby również zostały uwzględnione 
i mogły korzystać z możliwości 
dochodzenia roszczeń. Powinny mieć 
prawo do udziału w procesie ustalania 
przez platformy cen i warunków pracy, 
ponieważ są narażone na arbitralne 
wycofanie z listy ofert, brak dostępu do 
danych osobowych i dyskryminację.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W przypadku niektórych sektorów 
gospodarki ostatnio otwartych na 
konkurencję wewnątrz Unii usługi 
pośrednictwa internetowego oraz 
wyszukiwarki internetowe znacząco 
przyczyniają się do urzeczywistnienia 
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rynku wewnętrznego. W takich sektorach 
dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych świadczą usługi dla 
przedsiębiorstw, które stworzyły już 
własne internetowe kanały handlowe i nie 
są uzależnione od usług pośrednictwa 
internetowego. W tych przypadkach 
należy rozważyć dodatkowe obowiązki w 
zakresie przejrzystości i dla dostawców 
usług pośrednictwa internetowego, i dla 
użytkowników biznesowych w interesie 
uczciwej konkurencji oraz konsumentów 
w Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Obowiązki zaangażowanych stron 
w zakresie informowania i przejrzystości 
powinny być rygorystycznie egzekwowane, 
aby konsumenci mogli zaufać platformom 
i przedsiębiorstwom, z których usług 
korzystają, oraz aby ich zaufanie do 
jednolitego rynku nie zostało zachwiane.
Należy wspierać wszelkie inicjatywy 
mające na celu zwiększenie przejrzystości 
mechanizmów oceny i pomoc w ustalaniu 
wiarygodnych kryteriów reputacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Lepsze uregulowania prawne w
erze cyfrowej wymagają opartego na 
zasadach prawodawstwa powiązanego z 
uzupełniającymi działaniami 
pozaregulacyjnymi, co pozwoli na jego 
skuteczne dostosowanie do nowych 
technologii i nowych modeli biznesowych 
w celu zapobiegania fragmentacji 
jednolitego rynku.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W związku z tym do usług 
pośrednictwa internetowego objętych 
niniejszym rozporządzeniem powinny 

(9) W związku z tym do usług 
pośrednictwa internetowego objętych 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
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zaliczać się między innymi: internetowe 
platformy handlu elektronicznego, w tym 
platformy kolaboracyjne, na którym
działają użytkownicy biznesowi, 
internetowe usługi w zakresie 
oprogramowania w postaci aplikacji oraz
internetowe serwisy społecznościowe. 
Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć jednak zastosowania do narzędzi do 
zamieszczania reklamy internetowej 
i zarządzania nią (narzędzi 
adserwerowych) ani do giełd reklamy 
internetowej, których usługi nie są 
świadczone w celu ułatwienia inicjowania 
transakcji bezpośrednich i które nie 
obejmują stosunków umownych 
z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie 
nie powinno mieć również zastosowania do 
usług płatniczych online, ponieważ same te 
usługi nie spełniają stosownych wymogów, 
są one raczej ze swej natury pomocnicze 
dla transakcji w zakresie dostarczania 
towarów i świadczenia usług na rzecz 
zainteresowanych konsumentów.

zaliczać się między innymi: internetowe 
platformy handlu elektronicznego, w tym 
platformy kolaboracyjne, na których
działają użytkownicy biznesowi, takie jak 
internetowe usługi rezerwacji hoteli, oraz 
wszelkie rodzaje platform handlowych w 
ramach internetowych usług w zakresie 
oprogramowania w postaci aplikacji,
internetowe serwisy społecznościowe oraz 
usługi wsparcia głosowego. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć jednak 
zastosowania do narzędzi do 
zamieszczania reklamy internetowej 
i zarządzania nią (narzędzi 
adserwerowych) ani do giełd reklamy 
internetowej, których usługi nie są 
świadczone w celu ułatwienia inicjowania 
transakcji bezpośrednich i które nie 
obejmują stosunków umownych 
z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie 
nie powinno mieć również zastosowania do 
usług płatniczych online, ponieważ same te 
usługi nie spełniają stosownych wymogów, 
są one raczej ze swej natury pomocnicze 
dla transakcji w zakresie dostarczania 
towarów i świadczenia usług na rzecz 
zainteresowanych konsumentów, ani do 
sieci lub usług z zakresu łączności 
elektronicznej lub audiowizualnych usług 
medialnych, które w odniesieniu do 
przejrzystości, dochodzenia roszczeń i 
braku dyskryminacji podlegają 
uregulowaniom sektorowym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu zapewnienia neutralności 
technologicznej i uznania szerokiej gamy 
usług wyszukiwania definicja 
wyszukiwarki internetowej stosowana w
niniejszym rozporządzeniu powinna być 
szersza od definicji przyjętej w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2016/114821.

_________________ _________________

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Uzasadnienie

Uzależnienie objęcia zakresem rozporządzenia od tego, czy przedsiębiorstwo 
„wynegocjowało indywidualnie” warunki świadczenia usług (w oparciu o „ogólną ocenę” 
umowy), narażałoby przedsiębiorstwa na znaczną niepewność co do tego, kiedy mogą one być 
chronione i w jakim stopniu mogą one negocjować bez narażania się na utratę swoich 
ważnych praw. Rozporządzenie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której im dłużej 
użytkownik biznesowy negocjuje z platformą, tym większej liczby uznanych przez nią 
minimalnych praw jest pozbawiony. By zapobiec utracie ochrony przewidzianej 
w proponowanym rozporządzeniu, hotele – duże lub małe – musiałyby zatem zaprzestać 
starania się o lepsze warunki umowne w negocjacjach z platformami internetowymi.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego może mieć uzasadnione 
powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu 
lub zakończeniu świadczenia swoich usług, 

(16) Dostawca usług pośrednictwa 
internetowego może mieć uzasadnione 
powody do wprowadzenia ograniczeń w 
stosunku do użytkowników biznesowych 



PE626.844v02-00 12/50 AD\1169654PL.docx

PL

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

lub nałożenia na nich sankcji, a także 
podjęcia decyzji o zawieszeniu lub 
zakończeniu świadczenia usług, w całości 
lub w części, na rzecz danego użytkownika 
biznesowego, w tym poprzez wycofanie z
listy ofert poszczególnych towarów lub 
usług danego użytkownika biznesowego 
lub skuteczne usunięcie wyników 
wyszukiwania. Jednak z uwagi na fakt, że 
takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na 
interesy zainteresowanych użytkowników 
biznesowych i konsumentów, użytkownicy 
biznesowi, których to dotyczy, powinni być 
natychmiast informowani o decyzji i 
otrzymywać jej uzasadnienie. Jeżeli 
podstawą decyzji są zawiadomienia 
otrzymane od stron trzecich, 
zawiadomienia te muszą być 
wystarczająco dokładne i odpowiednio 
uzasadnione, aby dostawcy usług 
hostingowych mogli z należytą 
starannością podjąć świadomą decyzję. 
Dostawcy powinni być zatem zobowiązani 
do przekazywania treści takich 
zawiadomień użytkownikom biznesowym 
w celu umożliwienia im odrzucenia 
ewidentnie bezpodstawnych zawiadomień. 
Takie uzasadnienie powinno umożliwić 
użytkownikom biznesowym ustalenie, czy 
istnieją podstawy do podważenia decyzji, 
zwiększając tym samym szanse 
użytkowników biznesowych na skuteczne 
dochodzenie roszczeń w razie 
konieczności. Ponadto wymóg podawania 
uzasadnienia powinien pomóc w
zapobieganiu lub zaradzeniu 
niezamierzonemu usuwaniu z internetu 
treści dostarczonych przez użytkowników 
biznesowych, które dostawca omyłkowo 
uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem 
Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu 
należy wskazać obiektywną podstawę 
(obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, 
w oparciu o podstawy, które dostawca 
wymienił już uprzednio w warunkach 
korzystania z usług, oraz odnieść się 
w sposób proporcjonalny do szczególnych 
okoliczności danego przypadku, które 
doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. 
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Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą współpracować z 
dodatkowymi kanałami dystrybucji lub 
powiązanymi programami, dlatego 
użytkownikom biznesowym należy 
zapewnić przejrzystość w tym względzie. 
Użytkownicy biznesowi powinni mieć 
prawo wprowadzania korekt w 
odniesieniu do kanałów, za 
pośrednictwem których sprzedawane są 
ich oferty.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Plasowanie towarów i usług przez 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego ma istotny wpływ na 
wybory dokonywane przez konsumentów, 
a co za tym idzie na sukces komercyjny 
użytkowników biznesowych oferujących 
konsumentom te towary i usługi. 
W związku z tym dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego powinni 
z góry przedstawić główne parametry 
determinujące plasowanie, aby zapewnić 
użytkownikom biznesowym większą 
przewidywalność oraz umożliwić im 
lepsze zrozumienie funkcjonowania 
mechanizmu plasowania i porównywanie 
praktyk w zakresie plasowania 
stosowanych przez różnych dostawców. 
Pojęcie głównego parametru powinno być 
rozumiane jako oznaczające wszelkie 
ogólne kryteria, procesy, specyficzne 
sygnały wbudowane w algorytmy lub inne 
mechanizmy korygowania lub obniżania 
pozycji stosowane w związku 

(17) Plasowanie towarów i usług przez 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego ma istotny wpływ na 
wybory dokonywane przez konsumentów, 
a co za tym idzie na sukces komercyjny 
użytkowników biznesowych oferujących 
konsumentom te towary i usługi. 
W związku z tym dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego powinni 
z góry przedstawić główne parametry 
determinujące plasowanie, aby zapewnić 
użytkownikom biznesowym większą 
przewidywalność oraz umożliwić im 
lepsze zrozumienie funkcjonowania 
mechanizmu plasowania i porównywanie 
praktyk w zakresie plasowania 
stosowanych przez różnych dostawców. 
Pojęcie głównego parametru powinno być 
rozumiane jako oznaczające wszelkie 
ogólne kryteria, procesy, specyficzne 
sygnały wbudowane w algorytmy lub inne 
mechanizmy korygowania lub obniżania 
pozycji stosowane w związku 
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z plasowaniem. Opis głównych 
parametrów determinujących plasowanie 
powinien również zawierać wyjaśnienie 
wszelkich możliwości aktywnego 
wpływania przez użytkowników 
biznesowych na plasowanie w zamian za 
wynagrodzenie dla dostawcy oraz 
względnych skutków takich działań. Opis 
ten powinien umożliwić użytkownikom 
biznesowym odpowiednie zrozumienie, 
w jaki sposób mechanizm plasowania 
uwzględnia charakterystyki konkretnych 
towarów lub usług oferowanych przez 
użytkownika biznesowego oraz znaczenie 
tych charakterystyk dla konsumentów 
korzystających z danej platformy usług 
pośrednictwa internetowego.

z plasowaniem. Opis głównych 
parametrów determinujących plasowanie 
powinien również zawierać wyjaśnienie 
wszelkich możliwości aktywnego 
wpływania przez użytkowników 
biznesowych na plasowanie w zamian za 
wynagrodzenie dla dostawcy oraz 
względnych skutków takich działań. Opis 
ten powinien umożliwić użytkownikom 
biznesowym odpowiednie zrozumienie, 
w jaki sposób mechanizm plasowania 
uwzględnia charakterystyki konkretnych 
towarów lub usług oferowanych przez 
użytkownika biznesowego oraz znaczenie 
tych charakterystyk dla konsumentów 
korzystających z danej platformy usług 
pośrednictwa internetowego. Dla 
konsumenta powinno być również jasne i 
jednoznaczne – dzięki jawnemu lub 
pisemnemu oświadczeniu – kiedy 
użytkownik biznesowy wpłynął na 
plasowanie w zamian za wynagrodzenie 
dla dostawcy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby zwiększyć odpowiedzialność 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych za zgodność z przepisami 
odnoszącymi się do plasowania, należy 
zobowiązać ich do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za algorytmy i 
plasowanie stosowane przez dostawcę. 
Powinno to ułatwić sprawne wdrożenie 
przepisów rozporządzenia oraz zwiększyć 
pewność związaną z plasowaniem.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego sam oferuje 
konsumentom pewne towary lub usługi 
poprzez własne usługi pośrednictwa 
internetowego, lub czyni to za 
pośrednictwem kontrolowanego przez 
siebie użytkownika biznesowego, dostawca 
ten może bezpośrednio konkurować 
z innymi użytkownikami biznesowymi 
korzystającymi z jego usług pośrednictwa 
internetowego, którzy nie są przez niego 
kontrolowani. W szczególności w takich 
sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług 
pośrednictwa internetowego działał w
sposób przejrzysty i przedstawiał opis 
wszelkich przypadków zróżnicowanego 
traktowania, za pomocą środków 
prawnych, handlowych bądź technicznych, 
takich jak ustawienia domyślne, 
polegającego na odmiennym traktowaniu 
oferowanych przez siebie towarów lub 
usług w porównaniu z towarami lub 
usługami oferowanymi przez 
użytkowników biznesowych. W związku z 
tym dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego nie powinni mieć 
możliwości dostarczania jakichkolwiek 
towarów lub świadczenia jakichkolwiek 
usług będących pod ich bezpośrednią lub 
pośrednią kontrolą jako opcji domyślnej 
bez uprzedniego zaoferowania 
konsumentom w momencie korzystania 
przez nich po raz pierwszy z usług 
pośrednictwa internetowego możliwości 
wyboru spośród różnych dostępnych 
konkurencyjnych opcji. Zróżnicowane 
traktowanie powinno być dopuszczalne 
tylko w zakresie, w jakim zezwala na to 
prawo konkurencji. Aby zapewnić 
proporcjonalność, obowiązek ten powinien 
mieć zastosowanie na szczeblu usług 
pośrednictwa internetowego ogółem, a nie 
na szczeblu poszczególnych towarów lub 
usług oferowanych za pośrednictwem tych 
usług. Ponadto ponieważ pośrednicy 
internetowi posiadają często więcej niż 
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jedną platformę lub stronę internetową, 
powinni informować użytkowników 
biznesowych podpisujących z nimi umowę 
o umieszczeniu na liście, na których 
platformach lub stronach internetowych 
będą widoczni na liście.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

_________________ _________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 

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

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego mogą w pewnych 
przypadkach ograniczać w warunkach 
korzystania z usług możliwość 
użytkowników biznesowych oferowania 
konsumentom towarów lub usług na 
bardziej korzystnych warunkach za 
pośrednictwem innych środków niż usługi 
pośrednictwa internetowego danego 
dostawcy. Na takie ograniczenia należy 
nałożyć limity, jako że pozbawiają one 
użytkowników biznesowych możliwości 
korzystania ze swobody przedsiębiorczości
w zakresie ustalania warunków sprzedaży 
własnych produktów i usług oraz mogą 
również działać na szkodę konsumentów 
ze względu na uniemożliwianie im dostępu 
do szerszej gamy produktów i usług. Na 
żądanie użytkowników biznesowych lub 
innych dostawców usług pośrednictwa 
internetowego lub z własnej inicjatywy 
Komisja powinna aktywnie i niezwłocznie 
oceniać zgodność takich ograniczeń z 
prawem Unii. Użytkownicy biznesowi 
powinni mieć pełną kontrolę nad swoimi 
prawami własności intelektualnej. 
Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni korzystać z tych 
praw wyłącznie za wyraźną zgodą 
użytkownika biznesowego. Należy 
przestrzegać warunków korzystania z tych 
praw.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE626.844v02-00 18/50 AD\1169654PL.docx

PL

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Określone w niniejszym 
rozporządzeniu wymogi dotyczące 
wewnętrznych systemów rozpatrywania 
skarg ukierunkowane są na zapewnienie 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego racjonalnego marginesu 

(23) Określone w niniejszym 
rozporządzeniu wymogi dotyczące 
wewnętrznych systemów rozpatrywania 
skarg ukierunkowane są na zapewnienie 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego racjonalnego marginesu 
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swobody przy prowadzeniu tych systemów 
i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak 
aby zminimalizować wszelkie obciążenia 
administracyjne. Ponadto wewnętrzne 
systemy rozpatrywania skarg powinny 
umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego podjęcie w razie potrzeby 
działań, w sposób proporcjonalny, 
w przypadku wykrycia prób 
wykorzystywania tych systemów w złej 
wierze przez niektórych użytkowników 
biznesowych. W przypadkach innych niż 
domniemane niewywiązywanie się 
z obowiązków prawnych określonych 
w niniejszym rozporządzeniu do 
rozpatrzenia w takich wewnętrznych 
systemach nie powinno się także 
przyjmować skarg dotyczących jedynie 
nieistotnych negatywnych skutków dla 
danego użytkownika biznesowego. Ze 
względu na koszty ustanowienia 
i prowadzenia takich systemów należy 
zwolnić z tych obowiązków dostawców 
usług pośrednictwa internetowego, którzy 
stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami zalecenia 
Komisji 2003/361/WE25 .

swobody przy prowadzeniu tych systemów 
i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak 
aby zminimalizować wszelkie obciążenia 
administracyjne. Ponadto wewnętrzne 
systemy rozpatrywania skarg powinny 
umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego podjęcie w razie potrzeby 
działań, w sposób proporcjonalny, 
w przypadku wykrycia prób 
wykorzystywania tych systemów w złej 
wierze przez niektórych użytkowników 
biznesowych. Ze względu na koszty 
ustanowienia i prowadzenia takich 
systemów należy zwolnić z tych 
obowiązków dostawców usług 
pośrednictwa internetowego, którzy 
stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami zalecenia 
Komisji 2003/361/WE25.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni ponosić racjonalną 
część całkowitych kosztów mediacji, 
z uwzględnieniem wszystkich istotnych 
elementów sprawy będącej przedmiotem 
mediacji. W tym celu mediator powinien 

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

przedstawić sugestię, jaką część należy 
uznać za racjonalną w tej konkretnej 
sprawie. Część ta nie powinna być jednak 
nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów. 
W wyjątkowych przypadkach, gdy 
użytkownicy biznesowi są dużymi 
przedsiębiorstwami korzystającymi z 
własnych internetowych kanałów 
transakcyjnych i gdy mediator wskaże 
oczywiste nadużycie procedury mediacji ze 
szkodą dla dostawców usług pośrednictwa 
internetowego, użytkownicy biznesowi 
powinni ponosić większą część kosztów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Kodeksy postępowania, 
opracowane przez zainteresowanych 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego lub reprezentujące ich 
organizacje i stowarzyszenia, mogą 
przyczynić się do właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, należy zatem 
zachęcać do ich tworzenia. Przy 
opracowywaniu takich kodeksów 
postępowania, w porozumieniu ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, należy wziąć pod uwagę 
specyfikę objętych nimi sektorów, a także 
specyfikę mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

(28) Kodeksy postępowania, 
opracowane przez zainteresowanych 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego lub reprezentujące ich 
organizacje i stowarzyszenia, mogą 
przyczynić się do właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, należy zatem 
zachęcać do ich tworzenia. Przy 
opracowywaniu takich kodeksów 
postępowania, w porozumieniu ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, należy wziąć pod uwagę 
specyfikę objętych nimi sektorów, a także 
specyfikę mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Komisja powinna ocenić zgodność 
kodeksów postępowania z prawem Unii.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Parlament Europejski uważa, że 
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prawodawstwu Unii powinna przyświecać 
zasada „tak mało, jak to możliwe, i tak 
wiele, jak to potrzebne”, która oznacza, że 
potrzebne są przepisy dostosowane do ery 
cyfrowej oraz otwarte i neutralne pod 
względem technologicznym w stopniu 
wystarczającym do elastycznego 
uwzględnienia przyszłych zmian; docenia 
inicjatywę Komisji polegającą na analizie 
roli platform w gospodarce cyfrowej, co 
zapewni kompleksowe i podobne podejście 
do ram w obrębie całego rynku 
cyfrowego; uważa, że stosowanie 
uniwersalnych rozwiązań może 
zniechęcać do innowacji i zagrażać 
konkurencyjności unijnych 
przedsiębiorstw w światowej gospodarce.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zapewnienie 
sprawiedliwego, przewidywalnego, 
zrównoważonego i budzącego zaufanie 
internetowego otoczenia biznesowego 
w obrębie rynku wewnętrznego, nie może 
zostać w wystarczającym stopniu 
osiągnięty przez państwa członkowskie, 
natomiast ze względu na jego zakres 
i skutki możliwe jest lepsze jego 
osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(31) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zapewnienie 
przejrzystego, sprawiedliwego, 
przewidywalnego, zrównoważonego 
i budzącego zaufanie internetowego 
otoczenia biznesowego w obrębie rynku 
wewnętrznego, nie może zostać 
w wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na jego zakres i skutki możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu 
Unii, może ona przyjąć środki zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z
zasadą proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się przepisy w celu zadbania o 
to, by użytkownikom biznesowym usług 
pośrednictwa internetowego i
użytkownikom z witryną firmy w
odniesieniu do wyszukiwarek 
internetowych i zintegrowanych z siecią 
zagwarantowano odpowiednie 
sprawiedliwe traktowanie, przejrzystość i
skuteczne możliwości dochodzenia 
roszczeń.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie 
utrzymują w mocy w swoim prawie 
krajowym ani nie wprowadzają do niego 
przepisów dotyczących kwestii objętych 
niniejszym rozporządzeniem i różniących 
się od przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych, które są dostarczane lub 
których dostarczenie jest oferowane, 
odpowiednio, użytkownikom biznesowym 
i użytkownikom z witryną firmy mającym 
siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, 
którzy poprzez usługi pośrednictwa 

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwania w 
internecie, które są świadczone lub 
których świadczenie jest oferowane, 
odpowiednio, użytkownikom biznesowym 
i użytkownikom z witryną firmy mającym 
siedzibę lub faktycznie prowadzącym 
działalność w Unii, którzy adresują swoje
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internetowego lub wyszukiwarki 
internetowe oferują towary lub usługi 
konsumentom znajdującym się w Unii, 
niezależnie od siedziby lub miejsce 
zamieszkania dostawców tych usług.

usługi do konsumentów unijnych i którzy 
w ramach usług pośrednictwa 
internetowego lub wyszukiwania w 
internecie oferują towary lub usługi 
konsumentom znajdującym się w Unii, 
niezależnie od siedziby lub miejsce 
zamieszkania dostawców tych usług.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „użytkownik biznesowy” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, która 
poprzez usługi pośrednictwa internetowego 
oferuje konsumentom towary lub usługi 
lub je promuje w celach związanych z jej 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub zawodową, w tym w 
obszarze transportu, oraz osoby pracujące 
lub świadczące usługi osobiście, które 
korzystają w tym celu z usług 
pośrednictwa internetowego;

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) umożliwiają użytkownikom 
biznesowym oferowanie konsumentom 
towarów lub usług lub ich promowanie, z
zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji 
bezpośrednich między tymi 
użytkownikami biznesowymi a
konsumentami, niezależnie od tego, gdzie 
te transakcje są ostatecznie zawierane;

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) „wyszukiwarka internetowa” 
oznacza usługę cyfrową, interfejs lub 
aplikacje mobilne, które umożliwiają 
użytkownikom przeszukiwanie treści
internetowych w danym języku za pomocą 
zapytania przez podanie słowa 
kluczowego, wyrażenia lub innej wartości 
wejściowej w wielu wariantach i które 
podają wyniki wyszukiwania, w których 
można znaleźć informacje związane z 
zapytaniem;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) „użytkownik z witryną firmy” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
która posługuje się interfejsem 
internetowym, czyli dowolnym 
oprogramowaniem komputerowym, w tym 
stroną internetową lub jej częścią i 
aplikacjami, w tym aplikacjami 
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mobilnymi, aby oferować konsumentom 
towary lub usługi lub je promować w
celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
zawodową;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „dodatkowe towary i usługi” 
oznaczają towary lub usługi, które 
oferowane są jako uzupełnienie produktu 
podstawowego oferowanego przez 
użytkownika biznesowego.

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) były sformułowane jasnym 
i jednoznacznym językiem;

a) były sformułowane jasnym 
językiem;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zawierały określenie obiektywnych, 
niedyskryminujących, sprawiedliwych, 
racjonalnych i spójnych z tymi 
warunkami podstaw podjęcia decyzji o
nałożeniu sankcji polegających na 
ograniczeniu, zawieszeniu lub 
zakończeniu, w całości lub w części, 
świadczenia przez nich usług pośrednictwa 
internetowego na rzecz użytkowników 
biznesowych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zawierały postanowienia dotyczące 
spoczywającego na użytkownikach 
biznesowych obowiązku podawania na 
platformie dokładnych informacji i 
zapewniające prawidłową ocenę przez 
konsumentów jakości, sprawności 
technicznej, ceny i innych cech 
szczególnych oferowanych towarów lub 
usług, a także zgodne z prawem i uczciwe 
warunki, zwłaszcza dotyczące płatności.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego informują użytkowników 
biznesowych o swoich dodatkowych 
kanałach dystrybucji i ewentualnych 
programach powiązanych, na których 
umieszczone zostaną oferty użytkowników 
biznesowych. Użytkownikom biznesowym 
przyznaje się prawo do żądania usunięcia 
ich z takich dodatkowych kanałów 
dystrybucji. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powiadamiają 
zainteresowanych użytkowników 
biznesowych o wszelkich planowanych 
zmianach warunków korzystania z usług.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie wprowadza się planowanych zmian 
przed upływem terminu powiadomienia, 
który musi być racjonalny i proporcjonalny 
do charakteru i zakresu planowanych 
zmian oraz ich konsekwencji dla 
zainteresowanego użytkownika 
biznesowego. Termin powiadomienia musi 
wynosić co najmniej 15 dni, lecz nie więcej 
niż 30 dni od dnia, w którym dostawca 
usług pośrednictwa internetowego 
powiadamia zainteresowanych 
użytkowników biznesowych o
planowanych zmianach.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Ust. 3 nie ma zastosowania, w
przypadku gdy dostawca usług 
pośrednictwa internetowego zasadnie 
uważa, że dotrzymanie pełnego terminu 
powiadomienia spowodowałoby 
naruszenie prawa lub naraziłoby na 
szwank dochodzenie prawne.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Opłata pobierana przez dostawcę 
usług pośrednictwa internetowego od 
użytkownika biznesowego za usługi 
pośrednictwa internetowego musi być 
proporcjonalna i podlega negocjacji 
między obiema zaangażowanymi 
stronami.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie i zakończenie Zawieszenie, wycofanie z listy ofert i
zakończenie

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

pośrednictwa internetowego podejmuje 
decyzję o zastosowaniu sankcji 
polegających na zawieszeniu, wycofaniu z 
listy ofert lub zakończeniu, w całości lub w
części, świadczenia swoich usług 
pośrednictwa internetowego na rzecz 
danego użytkownika biznesowego, 
powiadamia o tym zainteresowanego 
użytkownika biznesowego i przekazuje 
mu, bez zbędnej zwłoki, jasne i spójne
uzasadnienie takiej decyzji.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uzasadnienie, o którym mowa w 
ust. 1, musi zawierać odniesienie do 
konkretnych faktów lub okoliczności, które 
doprowadziły do decyzji dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego, a także 
odniesienie do mających zastosowanie 
podstaw podjęcia tej decyzji, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). Na wniosek 
użytkownika biznesowego dostawca usług 
pośrednictwa internetowego podaje 
konkretne fakty lub okoliczności, które 
doprowadziły do podjęcia tej decyzji, w 
tym zawiadomienie przez osobę trzecią, 
jeśli zawieszenie lub zakończenie jest 
skutkiem takiego zawiadomienia. 
Zakończenie i zawieszenie poprzedza się 
powiadomieniem i umożliwieniem
złożenia wyjaśnień lub przywrócenia 
zgodności.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

internetowego jasno i jednoznacznie 
określają w swoich warunkach korzystania 
z usług główne parametry determinujące 
plasowanie oraz powody ich względnego 
znaczenia w zestawieniu z innymi 
parametrami. Wszelkie zmiany 
parametrów determinujących plasowanie 
podaje się do wiadomości użytkowników 
biznesowych w odpowiednim czasie i są 
one sformułowane jasnym 
i jednoznacznym językiem. Parametry 
determinujące plasowanie stosuje się 
wobec użytkowników biznesowych w 
sposób niedyskryminujący. Bez 
uszczerbku dla art. 3 ust. 3 wszelkie 
zmiany parametrów determinujących 
plasowanie podaje się do wiadomości 
użytkowników biznesowych w 
odpowiednim czasie oraz w sposób jasny 
i zrozumiały.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dostawcy wyszukiwarek 
internetowych przedstawiają 
użytkownikom z witryną firmy główne 
parametry determinujące plasowanie na 
stronach z ogólnymi wynikami 
wyszukiwania, zamieszczając w swoich 
wyszukiwarkach internetowych łatwo-
i ogólnodostępny opis tych parametrów 
sformułowany jasnym, prostym
i zrozumiałym językiem. Dostawcy ci 
aktualizują ten opis na bieżąco pod 
względem istotnych zmian, co do których 
można zasadnie przypuszczać, że będą 
miały istotny i negatywny wpływ na 
użytkowników z witryną firmy. W 
przypadku gdy dostawca wyszukiwarki 
internetowej zmienił kolejność plasowania 
lub wycofał z listy ofert konkretną stronę
internetową po zawiadomieniu przez 
osobę trzecią, dostawca umożliwia 
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użytkownikowi biznesowemu zbadanie 
treści zawiadomienia.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Od dostawców usług pośrednictwa 
internetowego i dostawców wyszukiwarek 
internetowych nie wymaga się przy 
spełnianiu wymogów określonych w
niniejszym artykule ujawniania tajemnic 
przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 
pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943, ani 
żadnych informacji, które mogłyby 
ułatwić manipulację wynikami lub 
wprowadzenie konsumentów w błąd.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Użytkownicy biznesowi udostępniają 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego dokładną charakterystykę 
towarów i usług oferowanych 
konsumentom. Dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego nie można 
przypisać żadnego negatywnego wpływu 
na plasowanie towarów i usług 
użytkowników biznesowych wynikającego 
z niekompletnych lub niedokładnych 
informacji przekazanych przez tych 
użytkowników biznesowych.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dostawcy wyszukiwarek 
internetowych i dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego wyznaczają 
osobę odpowiedzialną za politykę danego 
dostawcy związaną z plasowaniem.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Dodatkowe towary i usługi

1. W przypadku gdy dodatkowe towary i 
usługi są oferowane za pośrednictwem 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego przez samych dostawców, 
osoby trzecie lub użytkowników 
biznesowych, dostawcy umieszczają w 
swoich warunkach opis dodatkowych 
towarów i usług.

2. W przypadku gdy zarówno dostawcy lub 
osoby trzecie, jak i użytkownicy biznesowi 
oferują dodatkowe towary i usługi, w 
opisie, o którym mowa w ust. 1, należy 
jasno określić, czy dodatkowe towary i 
usługi dostarczane przez użytkownika 
biznesowego będą oferowane klientowi.
Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego powinni jasno i w widoczny 
sposób poinformować klienta, kto 
dostarcza odnośne dodatkowe towary i 
usługi i na jakich warunkach.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

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

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

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plasowanie; b) plasowanie i ustawienia domyślne;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
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Zróżnicowane traktowanie dodatkowych 
towarów i usług

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy, dodatkowo do lit. b), 
użytkownik biznesowy ma dostęp do 
danych osobowych lub innych danych, 
w tym w formie zagregowanej, 
dostarczanych w ramach lub 

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

generowanych w wyniku świadczenia 
usług pośrednictwa internetowego na rzecz 
wszystkich użytkowników biznesowych 
i konsumentów ich towarów lub usług, 
a jeśli tak – do jakich kategorii takich 
danych i na jakich warunkach.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego, ułatwiając zawieranie 
umów między użytkownikiem biznesowym 
a konsumentem, mogą przekazywać 
użytkownikowi biznesowemu odpowiednie 
dane kontaktowe konsumenta, chyba że 
konsument się na to nie zgodzi.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Użytkownicy biznesowi 
zapewniają, by dane dotyczące ich 
towarów i usług, w szczególności 
wszystkie elementy ceny, które przekazują 
dostawcom usług pośrednictwa 
internetowego, były dokładne i by dane te 
umożliwiały dostawcom wywiązywanie się 
z ich obowiązków prawnych, 
w szczególności wobec konsumentów.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia dotyczące oferowania 
odmiennych warunków za pośrednictwem 
innych środków

Ograniczenia dotyczące oferowania 
odmiennych warunków

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego nie ograniczają 
użytkownikom biznesowym możliwości
oferowania konsumentom odmiennych 
warunków otrzymania odnośnych
towarów i usług za pośrednictwem innych 
środków niż dane usługi pośrednictwa.
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ograniczenia.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na żądanie użytkownika biznesowego 
dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego dostarczają pełnych 
informacji o wszystkich posiadanych i 
obsługiwanych przez pośrednika 
platformach i stronach internetowych, na 
których na liście ofert umieszczone są 
produkty lub usługi użytkownika 
biznesowego.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego nie mogą wymagać od 
użytkowników biznesowych, by w całości 
lub częściowo zrezygnowali z kontroli nad 
posiadanymi przez nich prawami 
własności intelektualnej, w tym 
zarejestrowanymi znakami towarowymi
i nazwami handlowymi.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozpatrują skargi szybko 
i skutecznie, z uwzględnieniem wagi 

b) rozpatrują skargi szybko i
skutecznie, nie później niż w ciągu 30 dni, 
z uwzględnieniem wagi i złożoności 
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i złożoności podniesionej kwestii; podniesionej kwestii;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) informują skarżącego o wyniku 
wewnętrznego procesu rozpatrywania 
skargi przy użyciu jasnych i 
jednoznacznych sformułowań. Pierwsza 
odpowiedź na skargę powinna być 
udzielona nie później niż w ciągu 14 dni.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego podają do wiadomości 
publicznej informacje na temat ogólnego 
funkcjonowania i skuteczności ich 
wewnętrznego systemu rozpatrywania 
skarg oraz dopilnowują, aby użytkownicy 
biznesowi mieli do niego łatwy dostęp.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Informacje te muszą obejmować całkowitą 
liczbę złożonych skarg, główne rodzaje
skarg, charakter problemów zgłaszanych 
przez użytkowników biznesowych, średni 
czas, jaki był potrzebny na rozpatrzenie 
skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach 
poszczególnych skarg.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niezależna mediacja jest dobrowolna i 
stosuje się ją dopiero wtedy, gdy 
wyczerpano możliwości odwołania się w 
ramach wewnętrznego systemu 
rozpatrywania skarg. Dostawcy usług 
pośrednictwa internetowego mogą wskazać
w swoich warunkach korzystania z usług 
co najmniej jednego mediatora, z którego 
pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia 
porozumienia z użytkownikami 
biznesowymi co do pozasądowego 
rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między dostawcą a
użytkownikiem biznesowym w związku ze 
świadczeniem przez tego dostawcę usług 
pośrednictwa internetowego, w przypadku 
których nie udało się znaleźć rozwiązania 
przy pomocy wewnętrznego systemu 
rozpatrywania skarg, o którym mowa w
art. 9.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego i użytkownicy biznesowi 
podejmują w dobrej wierze wszelkie próby 
osiągnięcia porozumienia w drodze 
mediacji prowadzonej przez 
któregokolwiek z mediatorów, których 
wskazano zgodnie z ust. 1, w celu 
osiągnięcia porozumienia co do 
rozstrzygnięcia sporu.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisów niniejszego artykułu nie 
stosuje się do dostawców usług 
pośrednictwa internetowego będących 
małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 
2003/361/WE lub mających równoważne 
wiążące mechanizmy rozwiązywania 
sporów uzgodnione w ich odnośnych 
umowach franczyzy lub statutach 
współpracy.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Dostawcy usług pośrednictwa 
internetowego co roku podają do 
wiadomości publicznej w łatwo dostępnym 
formacie informacje o liczbie 
rozpatrywanych spraw, charakterze skarg 
i ich wyniku.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich odpowiednie organy 
publiczne lub inne organy ustanowiły 
rejestr bezprawnych działań, w 
odniesieniu do których sądy krajowe 
wydały nakaz zaprzestania, w celu 
stworzenia bazy najlepszych praktyk i 
informacji dla organów publicznych lub 
innych organów pozostałych państw 
członkowskich.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podają do wiadomości publicznej 
pełne informacje na temat składu, 
struktury zarządzania, personelu 
i finansowania.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) realizują cele leżące w zbiorowym 
interesie grupy użytkowników 
biznesowych lub użytkowników z witryną 
firmy, których reprezentują; w skład grupy 
wchodzi co najmniej większość 
użytkowników biznesowych lub 
użytkowników z witryną firmy;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w pełni ujawniają i podają do 
publicznej wiadomości informacje na 
temat ich członkostwa i struktury;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są podmiotami nienastawionymi na c) są podmiotami nienastawionymi na 
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zysk. zysk i zachowują przejrzystość co do 
wystąpienia z roszczeniem.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, 
nie narusza praw użytkowników 
biznesowych i użytkowników z witryną 
firmy do indywidualnego wnoszenia spraw 
do sądów w miejscu zwykłego pobytu 
użytkowników biznesowych lub 
użytkowników z witryną firmy lub do
sądów w miejscu, w którym nastąpiło lub 
może nastąpić zdarzenie wywołujące 
szkodę, zgodnie z przepisami prawa 
państwa członkowskiego, w którym 
wnoszona jest dana sprawa, w celu 
podjęcia działań w związku z wszelkimi 
przypadkami nieprzestrzegania przez 
dostawców usług pośrednictwa 
internetowego i wyszukiwarek 
internetowych odpowiednich wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja zachęca dostawców usług 
pośrednictwa internetowego oraz 
reprezentujące ich organizacje i
stowarzyszenia do opracowywania 
kodeksów postępowania – w tym do 
zasięgania opinii i angażowania 
organizacji MŚP oraz przedstawicieli 
pracowników platform co do treści takich 
kodeksów – mających przyczynić się do 
właściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, oraz monitoruje takie 
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małych i średnich przedsiębiorstw. działania, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sektorów, w których świadczone 
są usługi pośrednictwa internetowego, a
także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zachęca dostawców 
wyszukiwarek internetowych oraz 
reprezentujące ich organizacje 
i stowarzyszenia do opracowywania 
kodeksów postępowania mających 
przyczynić się do właściwego stosowania 
art. 5 ust. 2 i 3.

2. Dostawców usług pośrednictwa 
internetowego lub organizacje 
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia 
zachęca się do opracowywania kodeksów 
postępowania mających przyczynić się do 
właściwego stosowania art. 5 ust. 2 i 3.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja weryfikuje zgodność 
kodeksów postępowania z prawem Unii.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia [data: dwa lata po dacie 
wejścia w życie], a następnie co trzy lata, 
Komisja dokonuje oceny niniejszego 
rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu.
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Uzasadnienie

Trzy lata na rynku internetowym to wieczność, dlatego zaleca się skrócenie terminu do dwóch 
lat, aby lepiej reagować na pojawiające się potrzeby rynku.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Pierwszą ocenę niniejszego 
rozporządzenia przeprowadza się 
w szczególności pod kątem wywiązywania 
się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 
6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na 
gospodarkę platform internetowych, 
a także ustalenia, czy konieczne są 
dodatkowe przepisy, w tym przepisy 
dotyczące egzekwowania prawa, w celu 
zapewnienia sprawiedliwego, 
przewidywalnego, zrównoważonego 
i budzącego zaufanie internetowego 
otoczenia biznesowego w obrębie rynku 
wewnętrznego. W ramach tej oceny 
sprawdzony zostanie również ewentualny 
wpływ niniejszego rozporządzenia na 
sektor transportu, w szczególności w 
perspektywie stworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy przeprowadzaniu oceny 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
uwzględnia opinie i sprawozdania 
przedłożone jej przez grupę ekspertów 
w ramach Obserwatorium Gospodarki 
Platform Internetowych ustanowioną 
zgodnie z decyzją Komisji C(2018) 2393. 
W stosownych przypadkach uwzględnia 

4. Przy przeprowadzaniu oceny 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
uwzględnia opinie i sprawozdania 
przedłożone jej przez grupę ekspertów 
w ramach Obserwatorium Gospodarki 
Platform Internetowych ustanowioną 
zgodnie z decyzją Komisji C(2018) 2393. 
W stosownych przypadkach uwzględnia 



AD\1169654PL.docx 47/50 PE626.844v02-00

PL

ona również treść i praktykę stosowania 
kodeksów postępowania, o których mowa 
w art. 13.

ona również treść i praktykę stosowania 
kodeksów postępowania, o których mowa 
w art. 13. Po dokonaniu oceny Komisja 
przedstawi w razie potrzeby korygujący 
wniosek ustawodawczy.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się od dnia [data: dwanaście miesięcy po 
dacie jego opublikowania].
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