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OPINIA 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 21 czerwca 2016 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.   
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OPINIA 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność 

państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na 

rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE)  

nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

COM(2016) 289 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) popierając 

kierunek wprowadzanych zmian, zarówno w zakresie blokowania geograficznego oraz 

innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, jak również 

urzeczywistnienia strategii jednolitego rynku cyfrowego, wskazuje na konieczność 

dopracowania projektu rozporządzenia objętego wnioskiem.  

2. KSZUE popiera rządowe uwagi i propozycje dotyczące: 

 dopracowania pojęć: „handlowiec”, „klient” oraz „kierowanie działalności do 

innego państwa członkowskiego”. Pojęcia te są nieostre, niejednoznaczne. W 

przypadku pojęcia „handlowiec” brak jest jego odzwierciedlenia w polskim 

porządku prawnym; 

 skrócenia terminu zawartego w klauzuli przeglądowej (art. 9 projektu 

rozporządzenia). Zaproponowane pięcioletnie okresy ocen wpływu procedowanych 

przepisów na rzeczywistość rynkową są zbyt długie; 

 wydłużenia pierwszego z terminów na implementację projektowanych przepisów. 

W opinii KSZUE okres 6-miesięczny jest zbyt krótki na dostosowanie się do 

przepisów rozporządzenia. Niejednokrotnie dostosowanie to będzie oznaczało po 

stronie przedsiębiorcy (handlowca) konieczność modyfikacji całych portali 

internetowych.  

 

3. KSZUE podziela opinię, że projektowane rozwiązania w zakresie zakazu stosowania 

geoblokowania na terenie UE wpłyną pozytywnie na poprawę dostępności towarów  

i usług pomiędzy podmiotami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich 

UE. Niemniej jednak uznaje, iż projekt ten wymaga uszczegółowienia i dopracowania, 

w związku z czym popiera stanowisko Rządu. 
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