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Dotyczy: Handlu elektronicznego

WPROWADZENIE

W 2010 r. Komisja rozpoczęła konsultację społeczną dotyczącą przyszłości handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym oraz egzekwowania dyrektywy o handlu 
elektronicznym (2000/31/WE). W drugiej połowie 2011 r. w oparciu o rezultaty konsultacji 
Komisja opublikuje komunikat w sprawie handlu elektronicznego, w którym uwzględnione 
zostaną m.in. skutki dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego. 

W marcu 2011 r. komisja IMCO – w oparciu o swoje sprawozdanie, które stanowiło 
podstawę dla przyjętej we wrześniu 2010 r. rezolucji PE w sprawie pełnego ukształtowania 
rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym – utworzyła grupę roboczą ds. handlu 
elektronicznego. 

W trakcie posiedzeń ta grupa robocza analizowała obecną sytuację w zakresie handlu
elektronicznego w Europie i wciąż istniejące obecnie przeszkody, a także ewentualne rozwiązania 
i środki niezbędne do wdrożenia europejskiego znaku zaufania – inicjatywy, która już została 
zatwierdzona przez Parlament Europejski.

Handel elektroniczny stanowi ważny sposób wspierania handlu transgranicznego, 
zwiększania dostępu dla ludności Europy do bardziej zróżnicowanych produktów i produktów 
o wyższej jakości oraz zwiększania konkurencji cenowej w handlu internetowym i w handlu 
standardowym. Jednak po upływie dziesięciu lat od przyjęcia „dyrektywy w sprawie 
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niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego”, tj. dyrektywy o handlu elektronicznym, 
rozwój detalicznego handlu elektronicznego pozostaje ograniczony do niecałych 2% łącznego 
poziomu handlu detalicznego w Europie. 

Dyrektywa o handlu elektronicznym

Dyrektywa o handlu elektronicznym, która obecnie wciąż jest bardzo aktualna, ma na celu 
zlikwidowanie przeszkód dla tworzenia podmiotów świadczących usługi społeczeństwa 
informacyjnego i transgranicznego świadczenia usług on-line na rynku wewnętrznym, a tym 
samym zagwarantowania pewności prawa zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. 
Zakres tej dyrektywy, pomimo że nie odnosi się ona do zagadnień technologicznych, jest 
szeroki i obejmuje nie tylko handel elektroniczny (między samymi przedsiębiorstwami oraz 
między przedsiębiorstwami i konsumentami) w dosłownym znaczeniu (w tym apteki on-line), 
lecz również gazety on-line, usługi finansowe on-line, usługi zawodów regulowanych itp. 
Wykluczono jednak gry hazardowe on-line. 

W dyrektywie tej, której celem jest maksymalna harmonizacja, określono pięć 
najważniejszych elementów. Są nimi: 

 Klauzula dotycząca rynku wewnętrznego (art. 3), która pomimo tego, że podlega 
odstępstwom, zapewnia pewność prawa, mającą podstawowe znaczenie dla rozwoju 
transgranicznych usług on-line. Klauzula ta jest również znana jako „zasada kraju 
pochodzenia”: każde państwo członkowskie zapewnia, aby usługi społeczeństwa 
informacyjnego świadczone przez usługodawcę mającego siedzibę na jego terytorium były 
zgodne z przepisami krajowymi stosowanymi w tym państwie członkowskim i wchodzącymi 
w zakres „koordynowanej dziedziny”, nawet jeśli dana usługa jest świadczona w innym 
państwie członkowskim. 

 Wymogi mające na celu ułatwienie tworzenia podmiotów świadczących usługi 
społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększanie zaufania i pewności prawa (art. 4), 
a mianowicie zasada wyłączająca uprzednie zezwolenie, obowiązki udzielania informacji 
i zapewniania przejrzystości w celu zapewnienia zaufania konsumentów, a także utworzenia 
sieci informacji handlowych (art. 6–8). Dyrektywa ta znosi zakaz udzielania informacji 
handlowych przez zawody regulowane, umożliwiając im tworzenie stron internetowych, 
a także daje stowarzyszeniom zawodowym prawo do regulowania tego typu nowych praktyk 
w ramach kodeksów postępowania. 

 Ramy regulacyjne dotyczące umów elektronicznych (art. 9–11), w tym harmonizacja 
warunków niezbędnych do zawierania takich umów (np. obowiązek usługodawcy dotyczący 
niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną odbioru zamówienia 
konsumenta/użytkownika). 

 Regulacje dotyczące wyłączeń w dziedzinie odpowiedzialności pośredników (sekcja 
4, art. 12–15) mające na celu z jednej strony zapewnienie świadczenia podstawowych usług 
przez pośredników z poszanowaniem swobodnego przepływu informacji w sieci, a z drugiej 
strony stworzenie ram prawnych umożliwiających rozwój Internetu i handlu elektronicznego. 
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 Współpraca administracyjna (art. 19 i art. 3 ust. 4) zarówno między państwami 
członkowskimi, jak i między państwami członkowskimi a Komisją Europejską w celu 
zapewnienia właściwego wykonania przedmiotowej dyrektywy, mająca postać udzielania 
sobie wzajemnej pomocy i tworzenia punktów kontaktowych. Zachęca się również państwa 
członkowskie do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o ważnych 
rozstrzygnięciach administracyjnych i sądowych podejmowanych na ich terytorium, 
dotyczących sporów odnoszących się do usług społeczeństwa informacyjnego oraz praktyk, 
obyczajów i zwyczajów odnoszących się do handlu elektronicznego. 

Konsultacja społeczna Komisji Europejskiej dotycząca przyszłości handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym

Komisja Europejska w przeprowadzonej konsultacji dążyła do szczegółowego 
przeanalizowania różnych powodów ograniczonego rozwoju handlu elektronicznego, co 
stwierdzono w sprawozdaniu w sprawie nadzoru nad rynkiem handlu i dystrybucji: 
„W kierunku bardziej wydajnego i sprawiedliwego wewnętrznego rynku handlu i dystrybucji 
w perspektywie roku 2020” (w sprawie którego komisja IMCO przyjęła sprawozdanie w dniu 
25 maja 2011 r.) oraz do dokonania oceny wykonania przedmiotowej dyrektywy, co 
zapowiedziano w komunikacie pt. „Europejska agenda cyfrowa”. 

Konsultacja ta obejmowała szereg tematów, w tym:

– poziom rozwoju krajowych i transgranicznych usług społeczeństwa informacyjnego; 
– kwestie dotyczące stosowania art. 3 ust. 4 przez państwa członkowskie (współpraca 

administracyjna); 
– ograniczenia umowne dotyczące transgranicznej sprzedaży on-line; 
– transgraniczne informacje handlowe w Internecie, przesyłane zwłaszcza przez zawody 

regulowane; 
– rozwój usług prasowych on-line; 
– interpretacja przepisów dotyczących odpowiedzialności podmiotów świadczących 

usługi społeczeństwa informacyjnego będących pośrednikami; 
– rozwój usług aptekarskich on-line; 
– rozstrzyganie sporów on-line. 

Odpowiedzi musiały zostać przesłane do dnia 15 października 2010 r. Wyniki tych prac 
zostaną uwzględnione w trakcie rozważań Komisji mających na celu przyjęcie w 2011 r. 
komunikatu w sprawie handlu elektronicznego, w którym uwzględnione zostaną m.in. skutki 
dyrektywy o handlu elektronicznym.

Wyniki prac grupy roboczej ds. handlu elektronicznego komisji IMCO

W dniu 28 lutego 2011 r. koordynatorzy komisji IMCO upoważnili Pabla Ariasa Echeverrię, 
sprawozdawcę sprawozdania w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego 
w handlu elektronicznym, do utworzenia grupy roboczej ds. handlu elektronicznego. Grupa ta 
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stała się forum wymiany poglądów między decydentami w instytucjach europejskich 
a odnośnymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeanalizowania działań 
niezbędnych do usprawnienia handlu elektronicznego, zwiększenia zaufania konsumentów 
i określenia środków koniecznych do zrealizowania inicjatywy dotyczącej europejskiego 
znaku zaufania, która została już zatwierdzona przez Parlament Europejski. 

Protokoły z czterech posiedzeń1grupy roboczej ds. handlu elektronicznego zostały 
zgrupowane w ramach niniejszego komunikatu dla posłów, który został przetłumaczony na 
wszystkie języki urzędowe. Najważniejsze wnioski wraz z punktami wymagającymi dalszych 
rozważań dotyczących przyszłych działań w zakresie handlu elektronicznego zostały zebrane 
w ramach odrębnego dokumentu roboczego. Zostanie on przedstawiony w komisji IMCO 
w dniu 12 lipca. Rezultaty prac grupy roboczej ds. handlu elektronicznego będą również 
stanowić źródło informacji dla przyszłego komunikatu na ten temat. Rynek usług on-line musi 
zostać przekształcony tak, by stał się prawdziwym instrumentem przeciwdziałania kryzysowi 
gospodarczemu. Europejskie zasady dotyczące handlu elektronicznego muszą zostać 
dostosowane do potrzeb społeczeństwa cyfrowego XXI wieku. 

                                               
1 Harmonogram posiedzeń grupy roboczej ds. handlu elektronicznego:
23 marca 2011 r.: pierwsze posiedzenie grupy roboczej: Likwidowanie istniejących przeszkód dla 
transgranicznego handlu elektronicznego.
19 kwietnia 2011 r.: drugie posiedzenie grupy roboczej: Jak zbudować zaufanie do handlu elektronicznego?
3 maja 2011 r.: trzecie posiedzenie grupy roboczej: Skutki ochrony danych, rola platform internetowych i sposób 
wdrożenia europejskiego znaku zaufania dla użytkowników handlu elektronicznego.
31 maja 2011 r.: ostatnie posiedzenie. 
12 lipca 2011 r.: Wnioski. Prezentacja wniosków w komisji IMCO.
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Pierwsze posiedzenie grupy roboczej, 23 marca 2011 r.,
w godz. 8.00–10.30, sala ASP 1E3, Bruksela

Likwidowanie istniejących przeszkód dla transgranicznego handlu elektronicznego 

1. Koordynator Pablo Arias Echeverría powitał członków grupy roboczej i wyjaśnił, że 
to posiedzenie jest pierwszym z serii czterech posiedzeń, a jego celem będzie określenie 
obecnie istniejących przeszkód dla transgranicznego handlu elektronicznego oraz 
sposobów ich zlikwidowania. Zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw do handlu 
elektronicznego należy zwiększać za pomocą dalszego wprowadzania innowacji 
i uproszczeń oraz zwiększania bezpieczeństwa. Jednym z możliwych sposobów 
dalszego zwiększania zaufania konsumentów do handlu elektronicznego jest europejski 
znak zaufania, a także stworzenie przepisów dotyczących bezpiecznego i pewnego 
dokonywania płatności on-line.

2. Jean Bergevin, kierownik działu swobodnego przepływu usług i przedsiębiorczości II: 
usługi detaliczne i informacyjne, DG MARKT, przedstawił kilka zagadnień, które 
zostaną poruszone w ramach przygotowywanego komunikatu w sprawie handlu 
elektronicznego w Unii Europejskiej, który ma być gotowy w czerwcu/lipcu 2011 r. 
Poruszył on kilka kwestii, które wymagają refleksji, ponieważ mogą stanowić 
przeszkody dla skutecznego urzeczywistnienia transgranicznego handlu 
elektronicznego. Podkreślił m.in. to, że: 

a. istnieją różnice w standardach dotyczących prywatności elektronicznej 
i ochrony danych w państwach członkowskich UE; 

b. w całej UE istnieją również różnice w kosztach i dostępności usług doręczania 
przesyłek. Należy przede wszystkim uwzględnić MŚP, ponieważ to one są 
jednym z największych użytkowników handlu elektronicznego; 

c. ważne jest również, aby nie pozwalać największym producentom towarów lub 
największym dostawcom towarów cyfrowych „chować się” za przepisami 
krajowymi i krajową tożsamością, ponieważ prowadzi to do rozdrobnienia 
rynku wewnętrznego. Stanowiłoby to naruszenie art. 20 dyrektywy usługowej 
(w tym zakresie przygotowane zostaną wytyczne), a ponadto mogłoby to być 
uważane za przypadek stosowania nieuczciwych praktyk handlowych (w tej 
sprawie sporządzany jest komunikat, który zostanie opublikowany na jesieni 
tego roku); 

d. zarządzanie prawami własności intelektualnej również odbywa się inaczej 
w poszczególnych państwach członkowskich, a to wyjaśnia, dlaczego towary 
cyfrowe podlegają innym ofertom lub ich dostępność jest różna 
w poszczególnych państwach członkowskich. Można oczekiwać zapowiedzi 
dotyczących zmiany przepisów dotyczących praw własności intelektualnej 
w tym zakresie. 

e. odmienne traktowanie towarów cyfrowych i towarów fizycznych pod 
względem stawki VAT stanowi odrębny problem. Dlatego książki 
elektroniczne podlegają normalnym stawkom VAT, a książki drukowane 
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często podlegają niższym stawkom. Kwestię tę poruszono w niedawno 
przyjętej zielonej księdze w sprawie podatku; 

f. skuteczne funkcjonowanie europejskiego znaku zaufania zależy od 
zlikwidowania tego typu krajowych różnic oraz stworzenia na szczeblu UE 
spójnych ram regulacyjnych. W tworzenie takiego mechanizmu muszą być 
zaangażowani krajowi prawodawcy, a ponadto konieczne jest wsparcie ze 
strony Parlamentu Europejskiego; 

g. obecnie wymogom określonym w ramach dorobku prawnego brakuje 
przejrzystości. Większa przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do zasad 
dotyczących handlu elektronicznego, przyczyniłaby się do zwiększenia 
zaufania, a ono ma podstawowe znaczenie.

W przygotowywanym komunikacie należy ocenić m.in. potencjał handlu 
elektronicznego w UE, wskazać sposób zlikwidowania problemu rozdrobnienia zasad 
istniejących w ramach dorobku prawnego oraz określić działania, które należy podjąć 
w celu przeciwdziałania dalszej fragmentacji. 

3. Handel elektroniczny a konsumenci – David Mair, kierownik działu rynków 
konsumenckich, DG SANCO, Komisja Europejska

Handel elektroniczny jest skomplikowanym zjawiskiem zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i dla decydentów, z uwagi na swój przekrojowy charakter. Aby sprostać 
wyzwaniom, jakie się z nim wiążą, konieczne jest zatem przyjęcie zintegrowanego 
podejścia. W tabeli wyników rynku wewnętrznego z dnia 21 marca 2011 r. 
odzwierciedlono postęp osiągnięty do tej pory w obszarze handlu elektronicznego. 
Stanowi ona uzupełnienie wyników badania z 2009 r.1pt. „Ocena tzw. tajemniczego 
klienta (mystery shopping) transgranicznego handlu elektronicznego w UE”, 
przeprowadzonego przez DG SANCO, oraz komunikatu i dokumentu roboczego służb 
Komisji w sprawie transgranicznego handlu elektronicznego (2009 r.). 

Handel elektroniczny stale rozwija się w państwach członkowskich, ale nie w wymiarze 
transgranicznym. Dowody wskazują na to, że konsumenci, którzy skorzystali 
z transgranicznego handlu elektronicznego, ogólnie są zadowoleni i korzystają z niego 
w dalszym ciągu. Pozostali, którzy z niego nie skorzystali, zdają się być niechętnie do 
niego nastawieni. Sugeruje to istnienie bardzo poważnego problemu związanego
z zaufaniem po stronie popytu. Musimy rozwiać obawy konsumentów dotyczące 
sytuacji, w których pojawiają się problemy. Potrzebujemy niezawodnego 
transgranicznego mechanizmu egzekwowania przepisów: skutecznego systemu 
rozwiązywania sporów on-line w celu rozwiązywania ewentualnych konfliktów. 
Pomocne mogą również okazać się Europejskie Centra Konsumenckie. Powinniśmy 
powiązać kwestię zwiększania zaufania do handlu elektronicznego z obecnymi 

                                               
– 1Badanie pt. „Ocena tzw. tajemniczego klienta (mystery shopping) transgranicznego 

handlu elektronicznego w UE” przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, DG 
SANCO, przez YouGovPsychonomics i opublikowane w dniu 20 października 2009 r.

–
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zachowaniami konsumentów.

Widoczne jest również rozdrobnienie po stronie popytu; konsumenci nie wiedzą, jakie 
oferty są udostępniane przez transgranicznych detalistów. Funkcjonuje mniej więcej 300 
porównywarek internetowych, z czego tylko niewielka część ma charakter 
transgraniczny. Istnieje potrzeba stworzenie ogólnoeuropejskich wielojęzycznych stron 
internetowych umożliwiających porównywanie cen. Bez ograniczania wyboru 
powinniśmy wykorzystać możliwości Internetu w taki sposób, aby porównywanie takich 
elementów, jak cena i jakość było bardziej pomocne i znaczące dla konsumentów. 

Naszym celem powinno być uczynienie z handlu elektronicznego niezawodnej 
alternatywy dla konsumentów i przedsiębiorstw, którzy pragną z niego korzystać. 
Tworzy to znaczną presje konkurencyjną, napędza rynki i pogłębia rynek wewnętrzny. 
Obywatele mogą czerpać korzyści, nawet jeśli nie dokonują zakupów on-line.

Obecnie prowadzone jest badanie mające na celu dokonanie oceny brakującego 
potencjału handlu elektronicznego w Europie, którego rezultaty zostaną uwzględnione 
w przygotowywanym komunikacie. 

4. Europejska agenda cyfrowa a handel elektroniczny – Miguel GONZALEZ-
SANCHO, zastępca kierownika działu, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego 
i Mediów, C1: Agenda cyfrowa: Koordynacja polityki 

Europejska agenda cyfrowa jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii 
„Europa 2020”, a jej celem jest stworzenie ram dla europejskiej polityki w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jednym z największych wyzwań jest 
rozdrobniony rynek cyfrowy, co utrudnia prowadzenie handlu elektronicznego 
i wymaga zintegrowanego podejścia do poprawy tej sytuacji. Tylko 8% osób 
dokonujących zakupów w Internecie decyduje się na zakup w innym państwie. 60% 
zamówień internetowych nie dochodzi do skutku z przyczyn technicznych lub 
prawnych. Wciąż brak jest zaufania do prywatności elektronicznej, co stanowi 
największy problem. Inną kluczową kwestią jest zarządzanie prawami własności 
intelektualnej w całej UE. Transakcje i płatności on-line również napotykają na 
ograniczenia związane np. z elektronicznymi podpisami, opłatami bankowymi itp.

W jaki sposób możemy zbudować zaufanie do środowiska cyfrowego? Jakie prawa 
przysługują konsumentom? Z istnienia jakich praw konsumenci faktycznie zdają sobie 
sprawę? 

Kolejne kroki zapowiedziane w Europejskiej agendzie cyfrowej obejmują m.in.:

 przegląd unijnych ram ochrony danych;
 dalszą analizę stworzenia internetowego systemu rozstrzygania sporów 

w ramach ewentualnych przyszłych wniosków Komisji dotyczących 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także określenie możliwości 
w zakresie odszkodowań zbiorowych;

 stworzenie do 2012 r. platformy zainteresowanych podmiotów poświęconej 
internetowym znakom zaufania.
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W czerwcu 2011 r. odbędzie się pierwsze zgromadzenie cyfrowe.

5. W ramach podsumowania pierwszego posiedzenia grupy roboczej członkowie 
wskazali poniższe kwestie jako wymagające dalszego omówienia:

Problem handlu elektronicznego nie jest związany wyłącznie ze zwiększeniem jego 
wolumenu, lecz raczej ze sposobem, w jaki konsumenci i przedsiębiorstwa są przygotowani 
do dokonywania transgranicznych transakcji sprzedaży i kupna przez Internet. Nie chodzi 
tylko o cenę, lecz raczej o zapewnienie większego wyboru oraz zwiększenie konkurencji 
i przejrzystości, ponieważ to z kolei przyczyni się do poprawy standardów i wydajności
w całym sektorze sprzedaży detalicznej. Handel elektroniczny ma również potencjał 
w zakresie tworzenia miejsc pracy. Musi on stać się wiarygodną alternatywą dla robienia 
zakupów w sklepach stacjonarnych.

Podstawowe znaczenie ma zlikwidowanie problemu rozdrobnienia handlu elektronicznego na 
rynku wewnętrznym i właściwe egzekwowanie przepisów. W kontekście płatności on-line 
kierujemy się raczej ku systemowi mikropłatności. Obecnie wciąż istnieją minimalne limity, 
w związku z czym w wielu przypadkach konsumenci płacą za dużo.

Należy unikać stosowania nielegalnych praktyk, takich jak funkcjonowanie stron 
internetowych z pornografią dziecięcą. Jak szybko można usuwać takie strony z platform 
internetowych? Obecnie egzekwowanie przepisów koncentruje się przede wszystkim na 
prawach własności intelektualnej; musi ono jednak zostać rozszerzone. Egzekwowanie 
przepisów musi być postrzegane w sposób horyzontalny. Jakie działania zniechęcające można 
przewidzieć? Czy wskazywanie i pouczanie jest wystarczającym działaniem zniechęcającym? 

Można stworzyć kodeks postępowania dla użytkowników internetowych. Jaki powinien być 
zakres (osobisty i materialny) takiego kodeksu postępowania? Jakie rodzaje informacji i usług 
mają być udostępniane użytkownikom internetowym?
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Drugie posiedzenie grupy roboczej, 19 kwietnia 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, sala ASP 1E1, Bruksela

Jak zbudować zaufanie do handlu elektronicznego?

1. Koordynator grupy roboczej ds. handlu elektronicznego Pablo Arias Echeverría
powitał obecnych i wyjaśnił, że to posiedzenie jest drugim z serii czterech posiedzeń 
oraz że jest pierwszym otwartym posiedzeniem, w którym uczestniczą nie tylko 
decydenci z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, lecz także 
zainteresowane strony. Drugie posiedzenie grupy roboczej dotyczyło tego, jak 
zbudować zaufanie do handlu elektronicznego.

2. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów a handel elektroniczny – Andreas Schwab, 
poseł do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca dyrektywy w sprawie praw 
konsumentów

Andreas Schwab podkreślił silne wzajemne powiązania między handlem 
elektronicznym a harmonizacją praw konsumenckich. Konsumenci chcą znać swoje 
prawa, natomiast przedsiębiorstwa handlowe chciałyby jednego zestawu przepisów, do 
którego mogłyby się odwoływać, a nie całego szeregu przepisów.

Wciąż istnieje wiele problemów, które nie zostały poruszone w nowej dyrektywie 
w sprawie praw konsumentów. Jest ona pierwszym krokiem, po którym muszą nastąpić 
kolejne działania. Należy się zastanowić, w jaki sposób przepisy tej dyrektywy mogą 
wesprzeć handel elektroniczny. Dwa najważniejsze przepisy dotyczą: praw odstąpienia 
i gwarancji.

Prawo odstąpienia 

Rozszerzenie i ujednolicenie prawa odstąpienia we wszystkich 27 państwach 
członkowskich UE ma ogromne znaczenie. Niezbędny jest instrument umożliwiający 
konsumentom natychmiastowe odstąpienie od umowy. Świadomość istnienia takiego 
prawa wpłynie na zwiększenie handlu elektronicznego. Niezbędne jest stworzenie po 
jednym zestawie unijnych zasad dla każdego rodzaju umowy. Największe sklepy mogą 
oferować najniższe ceny, ale nawet największe punkty sprzedaży czasem nie są w stanie 
obsłużyć na raz całej UE. Z kolei handel elektroniczny zapewniłby dostęp do 
określonych produktów nawet na najbardziej oddalonych obszarach UE. 

Ochrona konsumentów ma jednak swoją cenę: powinna ona być uwzględniona 
w możliwych do przewidzenia kosztach. W art. 11 dyrektywy w sprawie praw 
konsumentów przewidziano obowiązek potwierdzania konsumentom rzeczywistych 
kosztów transakcji w celu maksymalnego zwiększenia przejrzystości, ponieważ wpływa 
to na zwiększanie zaufania i nie jest kosztowne.

Gwarancja

W rozdziale IV dyrektywy w sprawie praw konsumentów uwzględniono kwestię 
gwarancji udzielanej konsumentom. W celu pełnego skorzystania z gwarancji nie należy 
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uwzględniać jedynie liczby lat obowiązywania gwarancji, lecz również jakość danego 
produktu. Konieczne jest jednak podjęcie dodatkowych wysiłków w tym obszarze.

3. Handel elektroniczny a konsumenci w Europie – Ursula Pachl, wicedyrektor 
Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC)

Ursula Pachl rozpoczęła od przedstawienia status quo w dziedzinie transgranicznego 
handlu elektronicznego. Jednym z największych wyzwań jest rozdrobniony rynek 
cyfrowy, co utrudnia prowadzenie handlu elektronicznego i wymaga zintegrowanego 
podejścia do poprawy tej sytuacji. Tylko 10% osób dokonujących zakupów w Internecie 
decyduje się na zakup w innym państwie. Konsumentów, którzy jeszcze nie korzystali 
z transgranicznego handlu elektronicznego, można podzielić na dwie grupy: a) tych, 
którzy nie mają wystarczającego zaufania, aby zawrzeć transgraniczną transakcję 
w ramach handlu elektronicznego, i b) tych, którzy chcą dokonać transgranicznej 
transakcji internetowej, ale nie robią tego z różnych przyczyn, np. takich jak 
ograniczenia w sprzedaży związane z prawami własności intelektualnej, porozumienia 
o selektywnej dystrybucji itp. 

Konsumenci mają różne obawy związane z transgranicznym handlem elektronicznym, 
z których niektóre wiążą się z: oszustwem; niepewnością w odniesieniu do tego, co 
można zrobić w sytuacji, „gdy coś pójdzie nie tak” i sposobem uzyskania rekompensaty; 
problemami z dostawą towarów; barierami językowymi; dostępem do łącza 
szerokopasmowego; umiejętnościami informatycznymi; brakiem możliwości wyboru 
sposobów płatności i powiązanych opłat; prawami własności intelektualnej; 
transgranicznymi usługami posprzedażnymi; praktykami antykonkurencyjnymi; ochroną 
danych osobowych.

BEUC jest zdania, że środek przewidujący podpis elektroniczny nie jest do końca tym, 
czego oczekują konsumenci w ramach projektu przewodniego dotyczącego jednolitego 
rynku cyfrowego. 

Jak pokazują wyniki najnowszego badania Eurobarometru, przedsiębiorstwa handlowe 
są zdania, że stworzenie jednolitych przepisów w całej UE nie będzie miało dużego 
wpływu na handel elektroniczny, a w związku z tym BEUC jest przekonany, że nowa 
inicjatywa dotycząca prawa zobowiązań w zakresie usług B2C nie jest konieczna.

Ostateczne przyjęcie dyrektywy w sprawie praw konsumentów umożliwi osiągnięcie 
postępów w zakresie sprzedaży na odległość. Zdaniem BEUC Parlamentowi udało się 
przyjąć kilka odpowiednich środków, które przyczyniły się do zwiększania ochrony 
konsumentów w ramach transakcji internetowych. W tym zakresie należy zwrócić 
uwagę m.in. na następujące zagadnienia występujące w tekście zaproponowanym przez 
Parlament: uwzględnia się przepisy dotyczące pułapek cenowych w Internecie, ale 
potwierdzenie tego, że konsumenci zdają sobie sprawę z opłacalności danej oferty nie 
powinno być zastępowane samym procesem rejestracji internetowej; zgodnie z tekstem 
PE koszty zwrócenia towarów – jeśli ich wartość przekracza 40 euro – po odstąpieniu 
od umowy byłyby pokrywane przez przedsiębiorstwo handlowe, ale mniej pocieszające 
jest to, że do tej pory w tekście Parlamentu istniało zbyt wiele wyjątków od prawa do 
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odstąpienia od umowy; zakazane zostałyby wygórowane opłaty za płatności kartami 
kredytowymi; włączone zostałyby bardziej szczegółowe przepisy dotyczące ochrony 
w odniesieniu do kupna treści cyfrowych. 

Ponadto BEUC jest przekonany, że należy podwyższyć poziom edukowania 
przedsiębiorstw (teraz wydaje się, że priorytet ma wyłącznie edukowanie 
konsumentów). 

Należy w dalszym stopniu rozwijać alternatywne metody rozwiązywania sporów, 
a odpowiednie stosowanie rozporządzenia Rzym I powinno dodatkowo ułatwić 
stosowanie międzynarodowego prawa prywatnego w tym obszarze. 

Obecnie BEUC pracuje nad stworzeniem „europejskiej wzorcowej umowy” dla 
zakupów on-line, która powinna być powiązana z systemem alternatywnego 
rozwiązywania sporów on-line; inicjatywa ta mogłaby przyczynić się do rozwoju 
europejskiego znaku zaufania; udostępnianie konsumentom wszystkich niezbędnych 
danych dotyczących przedsiębiorstw handlowych jest ważnym obowiązkiem prawnym; 
podstawowe znaczenie ma podwyższanie umiejętności informatycznych wszystkich 
pokoleń.

4. Usługi pocztowe a handel elektroniczny – Werner Stengg, kierownik działu, DG 
MARKT, E3: Usługi On-line i Usługi Pocztowe, Komisja Europejska

Obszary handlu elektronicznego i usług pocztowych zostały połączone w ramach 
niedawno zrestrukturyzowanej DG MARKT. Usługi pocztowe są ważne same w sobie 
i pod względem społecznym, ponieważ zapewniają spójność społeczną z uwagi na to, że 
umożliwiają dostęp do ludności mieszkającej na obszarach oddalonych. Usługi 
pocztowe zostały zliberalizowane stosunkowo niedawno, przynajmniej w większości 
państw członkowskich, a liberalizacji tej towarzyszyły różnorodne środki ochronne. 
Podstawowe znaczenie mają: jakość, terminowość i regularność świadczonych usług. 
Inne ważne elementy to: rola krajowych organów regulacyjnych; systemy udzielania 
zezwoleń i licencji; obowiązek świadczenia usługi powszechnej; kwestie związane 
z zatrudnieniem itp. W niektórych państwach członkowskich taka liberalizacji zostanie 
osiągnięta dopiero w ciągu dwóch najbliższych lat.

Jeśli liberalizacja usług pocztowych ma przynieść jednakowe korzyści klientom 
prywatnym i biznesowym, podstawowe znaczenie ma skuteczne wejście na rynek 
nowych spółek (wymogi licencyjne, infrastruktura umożliwiająca doręczanie, skutki 
prawa pracy, przepisy dotyczące konkurencji w celu zapobiegania zakłóceniom rynku 
itp.).

Poczta elektroniczna i kryzys finansowy doprowadziły do znaczącego ograniczenia 
liczby listów, ale liczba przesyłanych paczek rośnie dzięki wzrostowi aktywności 
w obszarze handlu elektronicznego.

W odniesieniu do powiązania usług pocztowych z handlem elektronicznym Werner 
Stengg potwierdził obawy wyrażone przez Ursulę Pachl, zdaniem której dostarczenie 
przesyłek wciąż jest postrzegane przez dostawców i klientów jako bariera. Podkreślił 
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również, że w ramach transgranicznego handlu detalicznego transgraniczne dostarczanie 
przesyłek wiąże się z wyższymi stawkami niż w przypadku przesyłek krajowych. 
Różnice w cenach można wyjaśnić istnieniem różnych czynników, takich jak: jakość 
usług, możliwość śledzenia przesyłki, odległość, czas dostawy, granice wodne między 
regionami itp.

W październiku 2011 r. opublikowane zostanie badanie dotyczące doręczania przesyłek.

5. Usługi pocztowe a handel elektroniczny z perspektywy sektora prywatnego – Carsten 
Hess, wiceprezes i szef działu przedstawicielstwa korporacyjnego w Brukseli, Deutsche 
Post DHL

Trzy szybko rozwijające się obszary handlu stanowią obecnie 50% łącznej wielkość 
handlu pod względem wolumenu przesyłek i oczekuje się, że w najbliższych latach 
wciąż będą się one szybko rozwijać: 

 Europa nie będzie ich częścią. 

Będą to:

 rynek wewnętrzny Azji (28%), rynek Azji i Ameryki Łacińskiej (5%) oraz rynek 
Azji i Afryki (18%); 

 oprócz tego rynek wewnętrzny Ameryki Łacińskiej (wzrost na poziomie 18%), ale 
zaczynający z niskiego poziomu.

Dlaczego ma to znaczenie dla handlu elektronicznego w UE? 

 Wiele produktów konsumpcyjnych nabywanych w UE jest przywożonych z Azji 
(tj. elektronika, dodatki odzieżowe).

 Te światowe linie handlu są obsługiwane głównie przez europejskie 
przedsiębiorstwa logistyczne (mniej więcej 15 spośród 20 liderów na 
rozwijającym się rynku azjatyckim pochodzi z Europy).

 To sprawia, że jednolity rynek jest tak ważny dla europejskich przedsiębiorstw 
logistycznych. Europa potrzebuje wzrostu w zakresie handlu elektronicznego 
i w pełni urzeczywistnionego jednolitego rynku, na którym zlikwidowane zostaną 
kosztowne przeszkody dla konsumentów i przedsiębiorstw logistycznych.

W rezultacie kryzysu liczba listów wysyłanych na całym świecie spadła w 2010 r. 
w przedziale od 3 do 5%. Oczekuje się jednak dalszego wzrostu liczby 
międzynarodowych przesyłek paczek, ponieważ sprzyja temu wzrost w obszarze handlu 
elektronicznego.1Niektóre produkty są dostępne wyłącznie za pośrednictwem 

                                               
1 Unia Europejska

 TNT: -7%
 La Poste France: -3,5%
 Swiss Post: -2,3%
 UK Royal Mail: -5%
 Posten Norden (Dania, Szwecja): -10% (Dania: -50% w ciągu ostatnich 10 lat)

Poza Unią Europejską
 USPS: - 3,5% (-25% w ciągu ostatnich 5 lat)
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transgranicznego handlu elektronicznego, a często nawet produkty dostępne w danym 
państwie mogą być zakupione po niższej cenie za granicą. 

Dostawa jest zatem ważnym czynnikiem handlu elektronicznego i sprzedaży na 
odległość. W odniesieniu do przesyłek należy uwzględnić m.in. następujące elementy: 
prawa dotyczące przesyłki, niezawodność, szybkość dostawy, obsługę klientów oraz 
odpowiednią politykę zwrotów.

Pod względem systemu regulacyjnego wymagany jest pojedynczy punkt kontaktowy 
oferujący usługi regulacyjne. Niezbędna jest równowaga między przepływem danych 
przez granicę a prywatnością w kontekście dalszego rozwoju jednolitego rynku, a to 
wiąże się z koniecznością dokonania niezwłocznego przeglądu dyrektywy 95/46/WE 
w sprawie ochrony danych, w tym standardów transatlantyckich lub nawet 
ogólnoświatowych. Zasady dotyczące VAT również muszą w jak największym 
możliwym stopniu zostać uproszczone i ujednolicone; podobnie należy doprecyzować 
zasady obsługi magazynowej, tj. to, które i czyje przepisy oraz czyja stawka VAT mają 
zastosowanie. Podatki ekologiczne, opłaty drogowe (tj. eurowinieta UE) przyczynią się 
do zwiększenia opłat i kosztów dla konsumentów korzystających z handlu 
elektronicznego.

W ostatnim czasie posłowie do PE zwrócili się do FRONTEKSU, zajmującego się 
towarami na zewnętrznych granicach UE, o zajęcie się kwestią egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Byłoby to błędnym działaniem, ponieważ nie zwiększyłoby 
ochrony, lecz raczej znacznie utrudniło funkcjonowanie łańcuchów przesyłek 
pocztowych i kurierskich, a ponadto nie miałoby żadnych dodatkowych korzyści.

W białej księdze w sprawie transportu rok 2030 wskazano jako ostateczny termin 
przeniesienia 30% przewozów na transport kolejowy i śródlądowe drogi wodne. To 
najprawdopodobniej przyczyniłoby się do upadku takich modeli biznesowych handlu 
elektronicznego, jak modele przewidujące dostawę następnego dnia po zamówieniu.

6. W ramach podsumowania drugiego posiedzenia grupy roboczej członkowie wskazali 
poniższe kwestie jako wymagające dalszego omówienia:

Istniejące rozdrobnienie jednolitego rynku we wszystkich 27 państwach członkowskich UE 
oraz różnice w stawkach VAT muszą zostać zlikwidowane, a ponadto konieczne jest 
zwiększenie zaufania konsumentów i przedsiębiorstw handlowych do handlu elektronicznego. 
Może handel elektroniczny powinien stać się 28. państwem członkowskim, aby możliwe było 
zlikwidowanie istniejących barier.

Należy również podkreślać rolę MŚP, ponieważ to one są siłą napędową europejskiej 
gospodarki. Firma Google stworzyła stronę internetową „Łączenie przedsiębiorstw” 

                                                                                                                                                  
 China Post: - 2,8% przez pierwsze 5 miesięcy w 2010 r.
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(ang. „Connecting Businesses”), która umożliwia MŚP nawiązywać kontakty, a to z kolei 
przyczynia się do włączania MŚP w obszar handlu elektronicznego.

Konieczne jest przyjęcie całościowej perspektywy w zakresie potrzeb handlu elektronicznego. 
Przygotowywany komunikat w sprawie handlu elektronicznego ma wykraczać poza 
propozycje zwarte w nowej dyrektywie w sprawie praw konsumentów.

Oprócz nowego Aktu o jednolitym rynku należy opracować akt o jednolitym handlu 
elektronicznym. 
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Trzecie posiedzenie grupy roboczej, 3 maja 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, sala ASP 1G1, Bruksela

Skutki ochrony danych, rola platform internetowych i sposób wdrożenia 
europejskiego znaku zaufania dla użytkowników handlu elektronicznego

1. Przewodniczący trzeciego posiedzenia grupy roboczej ds. handlu elektronicznego 
Antonio Correia De Campos powitał uczestników i wyjaśnił, że będzie zastępować 
Pabla Ariasa Echeverrię, koordynatora prac tego posiedzenia. Było to drugie otwarte 
posiedzenie, w którym uczestniczyli nie tylko decydenci z Parlamentu Europejskiego 
i Komisji Europejskiej, lecz także zainteresowane strony. 

Antonio Correia De Campos wyjaśnił, że celem pierwszego (zamkniętego) 
posiedzenia było dokonanie ogólnej oceny panującej sytuacji w zakresie handlu 
elektronicznego w Europie, a także istniejących obecnie przeszkód oraz 
najważniejszych inicjatyw podjętych przez europejskie instytucje w celu ich 
zlikwidowania. 

Podczas drugiego posiedzenia, które było pierwszym otwartym posiedzeniem dla 
zainteresowanych stron, koncentrowano się na sposobie budowania zaufania do 
handlu elektronicznego. Przeprowadzono interesującą debatę dotyczącą dwóch 
zagadnień, które należy usprawnić w Europie w celu zwiększenia handlu 
elektronicznego: praw konsumentów i usług pocztowych. 

Celem trzeciego posiedzenia było przeanalizowanie – w ramach pięciu wystąpień 
i następujących po nich dyskusji – trzech najważniejszych tematów: a) skutków 
ochrony danych dla handlu elektronicznego; b) roli platform internetowych; 
c) sposobu wdrożenia inicjatywy dotyczącej europejskiego znaku zaufania 
zapewniającego precyzyjne informacje konsumentom i użytkownikom.

2. Ochrona danych a handel elektroniczny – Marie Hélène Boulanger, kierownik 
działu, jednostka C3, DG ds. Sprawiedliwości,  Komisja Europejska

Dyrektywa 95/46/WE ma dwa cele: a) ochronę praw i swobód jednostki w odniesieniu 
do prywatności danych; b) zapewnienie swobodnego przepływu informacji na 
jednolitym rynku. W odniesieniu konkretnie do handlu elektronicznego te dwa aspekty 
dyrektywy w sprawie ochrony danych można uwzględniać z dwóch perspektyw: 
z jednej strony pod względem tworzenia elektronicznych platform internetowych, 
a z drugiej strony pod względem ochrony prywatności. Wyżej wspomniana dyrektywa 
ma już 16 lat i mimo że wciąż jest aktualna, co potwierdzają liczne konsultacje 
przeprowadzone w zeszłym roku przez DG ds. Sprawiedliwości, konieczne jest 
dokonanie ponownej oceny koncepcji ochrony danych z uwzględnieniem dzisiejszych 
uwarunkowań oraz wzmocnienie ram prawnych rynku wewnętrznego.
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Dyrektywa ta w obecnej postaci została wdrożona przez wszystkie państwa 
członkowskie, jednak istnieją znaczne różnice w sposobie jej wdrożenia, jak i pod 
względem kosztów przesyłania danych oraz kontroli danych. 

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii internetowych, zwłaszcza gdy 
oprogramowanie oraz wspólne zasoby i informacje znajdują się na oddalonych 
serwerach (tzw. przetwarzanie w chmurze), może stwarzać nowe wyzwania pod 
względem ochrony danych. Rola rynku wewnętrznego w tym obszarze znacząco się 
zwiększyła. Wykracza poza platformy internetowe i społeczne; na rynku 
wewnętrznym chodzi o handel elektroniczny. Przejrzystość w odniesieniu do danych 
ma podstawowe znaczenie, podobnie jak możliwość zmiany lub usunięcia danych oraz 
zgłaszania naruszeń.

Harmonizacja przepisów w tym obszarze ma w związku z tym podstawowe znaczenie 
dla stworzenia bardziej przewidywalnego otoczenia prawnego. Należy ograniczyć 
obciążenia administracyjne i uprościć wymogi w zakresie powiadamiania. Pozwoli to 
zwiększyć zaufanie do Internetu i do środowiska internetowego.

Prywatność i bezpieczeństwo danych stanowi dla konsumentów największe źródło 
obaw, a to może zniechęcać do dokonywania zakupów on-line. W środowisku 
cyfrowym należy uwzględnić wszystkie odnośne interesy i prawa, a także należy 
zapewnić całkowitą ochronę praw podstawowych i ich przestrzeganie.

3. Przenoszenie działalności do Internetu – inicjatywa Google – Julien Blanchez, 
Krajowy Kierownik Marketingu, Google Belgia

Firma Google udostępnia różnorodne usługi i narzędzia przedsiębiorstwom bez 
względu na ich wielkość. Takie programy, jak Miejsca Google, Google AdWords 
i Google Apps umożliwiają przedsiębiorcom na całym świecie rozwijanie działalności 
i osiąganie sukcesów. Inicjatywa dotycząca przenoszenia działalności do Internetu
(GYBO – Get Your Business Online) została rozpoczęta 18 miesięcy temu przez firmę 
Google i innych ważnych partnerów, takich jak branża pocztowa i telekomunikacyjna. 
Obecnie bierze w niej udział 13 państw. W samej Wielkiej Brytanii z możliwości 
przeniesienia działalności do Internetu skorzystało już ponad 100 000 MŚP. Szczegóły 
dotyczące tej inicjatywy w Wielkiej Brytanii (GBBO – Getting British Business 
Online) można znaleźć tutaj: http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgia pozostaje stosunkowo w tyle, jeśli chodzi o liczbę MŚP wykorzystujących 
Internet do sprzedaży i reklamy. 95% MŚP w Belgii ma dostęp do Internetu, ale tylko 
49% ma własną stronę internetową. Ponadto 73% tych przedsiębiorstw, które nie mają 
strony internetowej, zdecydowanie twierdzi, że w rzeczywistości jej nie potrzebuje. 
Z kolei w Brazylii jedynie 41% przedsiębiorstw sądzi, że nie potrzebuje strony 
internetowej do prowadzenia działalności. Problemem jest nie tylko dostęp, lecz 
również świadomość. Brak świadomości, a nie brak zaufania, zdaje się być główną 
przyczyną wyżej wspomnianej niechęci. Ponadto wiele MŚP jest zdania, że posiadanie 
i utrzymywanie strony internetowej byłoby zbyt czasochłonne oraz że to odwróciłoby 
ich uwagę od podstawowej działalności gospodarczej. Uwzględniając jednak potencjał 
sklepu internetowego, jego posiadanie stanowiłoby nieodłączną część ich 
podstawowej działalności gospodarczej.
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W Wielkiej Brytanii Internet odpowiada za 7,2% PKB, natomiast w Belgii – za 
niecałe 3%. Dla takiego ukierunkowanego na MŚP kraju jak Belgia jest to 
w rzeczywistości stracona okazja. Istnieje wiele różnych historii sukcesów małych 
przedsiębiorstw, które zaistniały w Internecie. Obecność to pierwszy krok; drugim, 
równie ważnym, jest rozpoznawalność.

Firma Google ułatwia MŚP zwiększanie rozpoznawalności on-line za pomocą reklam 
internetowych. Poprzez rozszerzanie zakresu sklepów internetowych na inne państwa 
możliwe jest zwiększenie rynku danego MŚP na skalę światową. Wyzwanie związane 
z koniecznością nauczenia się korzystania z Internetu i tworzenia stron internetowych 
jest tymczasowe. Inicjatywa GYBO ma na celu m.in. wprowadzenie belgijskich 
przedsiębiorstw na rynek światowy, ponieważ pozwoli to MŚP osiągać dodatkowe 
korzyści. W związku z tym transgraniczny handel elektroniczny musi stać się 
priorytetem – w przeciwnym razie przyszłość w dalszym ciągu nie będzie 
sprawiedliwa dla wszystkich.

4. Małe i średnie przedsiębiorstwa, handel elektroniczny i wniosek Komisji w sprawie 
fakturowania elektronicznego – Danny Bunch, zastępca kierownika działu, 
DG ENTR/D3, odpowiedzialny za TIK na rzecz konkurencyjności i innowacji 
przemysłowych, Komisja Europejska

W Europie wciąż należałoby wiele poprawić pod względem TIK i innowacji 
przemysłowych. TIK mogłyby być wykorzystywane w o wiele większym stopniu na 
rzecz konkurencyjności i wzrostu, biorąc pod uwagę to, że wysokość środków 
przeznaczanych na TIK jest od 3 do 5 razy wyższa od wysokości środków 
inwestowanych w innych sektorach.

Danny Bunch omówił poniższe cztery główne zagadnienia w celu podkreślenia 
sposobu, w jaki TIK mogłoby być dalej rozwijane:

 sieć wspierania e-biznesu;
 e-umiejętności na rzecz konkurencyjności;
 normalizacji TIK;
 fakturowanie elektroniczne.

Sieć wspierania e-biznesu (E-business Support Network – EBSN) ma na celu 
usprawnienie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym i jest instrumentem 
integrowania lokalnych działań MŚP z łańcuchami dostaw. EBSN łączy wiele MŚP 
w celu zintegrowania ich z cyfrowymi łańcuchami dostaw. W celu zbadania 
skuteczności tej inicjatywy obecnie prowadzone są trzy działania w następujących 
sektorach: 1) sektor mody i tkanin (działanie prowadzone od 2008 r., które znacznie 
zwiększyło poziom sprzedaży); 2) sektor motoryzacyjny; 3) sektor transportu 
i logistyki.

Wybrano te trzy sektory, ponieważ w nich funkcjonuje wiele MŚP. W przyszłym roku 
DG ENTR planuje uwzględnić również sektor żywności i sektor turystyki.

Program e-umiejętności dla Europy koncentruje się na umiejętnościach 
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edukacyjnych potrzebnych przedsiębiorcom. W jej ramach stworzono portal rozwoju 
umiejętności zawodowych, a także wytyczne dotyczące umiejętności zawodowych 
w zakresie TIK. Program ten był propagowany w całej UE podczas tygodnia 
e-umiejętności w marcu 2010 r., a kolejna akcja promocyjna obędzie się w marcu 
2012 r. 

Program e-umiejętności jest ukierunkowany na wiedzę potrzebną przedsiębiorcom. 
Istnieje kilka procesów, które muszą zostać wdrożone jako uzupełnienie tego 
programu.

W odniesieniu do normalizacji TIK przedsiębiorcy muszą wiedzieć, jaka jest ich 
podstawowa działalność gospodarcza. Istnieje wiele elektronicznych strategii 
politycznych, które muszą zostać wdrożone jako uzupełnienie tego procesu. Strategie 
te okażą się skuteczne wtedy, gdy będą opierać się na otwartych normach. Znaczna 
część procesu normalizacji TIK odbywa się poza siecią w globalnych konsorcjach, 
w związku z czym konieczna jest aktualizacja mająca na celu dostosowanie TIK do 
rzeczywistości. Oczekuje się przyjęcia nowego pakietu normalizacyjnego 
i komunikatu w sprawie norm, opierających się na założeniach strategii „Europa 
2020”, a nowe rozporządzenie dotyczące zasad horyzontalnych w tym obszarze 
zostanie opublikowane przez Komisję w dniu 24 maja 2011 r.

Zaktualizowanie wcześniejszych decyzji Rady powiązanych z TIK pozwoli na 
stworzenie platformy normalizacji TIK, dzięki czemu możliwe będzie 
wykorzystywanie norm opracowanych poza ramami TIK w większym stopniu.

Fakturowanie elektroniczne (e-fakturowanie) polega na przesyłaniu informacji 
fakturowych (na potrzeby wystawienia faktury i płatności) pomiędzy kontrahentami 
(dostawcą lub usługodawcą a kupującym) drogą elektroniczną. W odniesieniu do 
fakturowania elektronicznego w ostatnim komunikacie z grudnia 2010 r. podkreśla się 
możliwe korzyści i proponuje podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do 
tego, aby do 2020 r. fakturowanie elektroniczne było główną metodą fakturowania 
w Europie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma udzielanie wsparcia państwom 
członkowskim i zainteresowanym stronom. Fakturowanie elektroniczne ogranicza 
działania ręczne, zwiększa wygodę dla konsumentów, jest mniej uciążliwe, a ponadto 
jest bardziej ekologiczne. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma jednak dostęp do 
Internetu, a jeśli konsumenci wolą otrzymywać papierowe faktury, powinni również 
mieć taką możliwość. W komunikacie Komisji w sprawie fakturowania 
elektronicznego proponuje się podjęcie czterech kluczowych działań:

 poprawa europejskich ram prawnych w celu zapewnienia pewności prawa 
i jasnych warunków technicznych dla elektronicznego fakturowania, dzięki czemu 
możliwe będzie ułatwienie masowego wprowadzenia elektronicznego 
fakturowania, zwłaszcza poprzez zmianę zasad dotyczących VAT i podpisu 
elektronicznego;

 promowanie i wspieranie rozwoju otwartych i interoperacyjnych rozwiązań 
w zakresie fakturowania elektronicznego w oparciu o wspólne normy; 
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 zaangażowanie sektora prywatnego i zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby 
MŚP;

 wspieranie wprowadzania elektronicznego fakturowania poprzez tworzenie 
struktur organizacyjnych, takich jak krajowe fora elektronicznego fakturowania 
oraz europejskie wielostronne forum.

Obecnie organizowane jest krajowe forum dotyczące fakturowania, w którym 
uczestniczą zainteresowane strony, co ma na celu wsparcie Komisji 
w zidentyfikowaniu wciąż istniejących luk.

5. Platformy internetowe a MŚP – nowy ekosystem – Stefan Krawczyk, Dyrektor
i doradca, stosunki z europejskimi organami władzy, eBay Europa

eBay to ekosystem internetowy, który umożliwia użytkownikom umieszczanie swoich 
produktów/sklepów w Internecie bez konieczności ujawniania swoich prywatnych 
danych. eBay opiera się na strukturze zapewniającej rozwiązywanie sporów i zwrot 
produktów, jak również bardziej ogólną obsługę klienta. Internet jest bezpiecznym 
środowiskiem, ale jeśli coś dzieje się nie tak, wszyscy to zauważą. Dlatego 
w rzeczywistości jest to bardzo  wiarygodne środowisko. Stworzenie sklepu 
internetowego czasem pozwala małym przedsiębiorstwom na uniknięcie bankructwa. 

eBay idzie o krok dalej, ponieważ umożliwia nie tylko tworzenie indywidualnych 
sklepów internetowych, lecz w rzeczywistości jest internetowym centrum handlowym 
oferującym bogaty wybór, w którym detaliści to przeważnie osoby zawodowo 
zajmujące się sprzedażą. Sprzedawcy są oceniani zgodnie z systemem znaku zaufania 
stworzonym przez eBay, który opiera się na informacjach zwrotnych od klientów. 
Dzięki takim informacjom zwrotnym możliwe jest szybsze sprawdzenie faktycznej 
wiarygodności danego sprzedawcy, niż ma to miejsce w przypadku sklepów 
stacjonarnych. Istnieje również możliwość wyboru sposobu płatności internetowej, 
w tym np. PayPal, w ramach którego użytkownik nie jest proszony o ujawnianie 
serwisowi eBay danych potrzebnych do dokonania płatności.

Jeśli zakupione „towary” nie są satysfakcjonujące, dzięki takiemu pośrednikowi jak 
eBay możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie tego problemu, a w niektórych 
przypadkach konsument otrzymuje zwrot pieniędzy nawet bez konieczności udzielania 
dodatkowych wyjaśnień. W takich przypadkach eBay wypłaca daną kwotę 
konsumentowi i rozstrzyga daną kwestię bezpośrednio z właściwym sprzedawcą, co ma 
na celu ograniczenie kłopotu dla kupującego.

Sprzedawcy muszą jednak regularnie aktualizować swoją stronę internetową, aby ta 
funkcjonowała odpowiednio. Ponadto konieczne jest zainteresowanie innych daną 
stroną i oferowanymi produktami. eBay udostępnia proste i wygodne narzędzie 
umożliwiające stworzenie własnego sklepu internetowego. W Europie zarejestrowanych 
jest ponad 90 milionów użytkowników serwisu eBay. Na przykład na Malcie prawie 
wszystkie osoby mające dostęp do Internetu są zarejestrowane w serwisie eBay.

W czasie kryzysu finansowego wielu biznesmenów zbankrutowałoby, gdyby nie 
skorzystali z platform internetowych, takich jak eBay.
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6. Trusted Shops – inicjatywa sektora prywatnego na rzecz stworzenia europejskiego 
znaku zaufania – Jean-Marc Noel, założyciel firmy Trusted Shops

Ta założona w styczniu 2000 r. w Kolonii firma specjalizuje się w przyznawaniu 
znaków jakość europejskim sklepom internetowym. Firma Trusted Shops kontroluje 
przedsiębiorstwa detaliczne na podstawie zbioru ponad 100 indywidualnych kryteriów 
jakości, takich jak wiarygodność, przejrzystość cen, obsługa klienta i ochrona danych, 
a następnie przyznaje swój znak jakości. Ponadto firma Trusted Shops oferuje 
konsumentom unikatową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zakupy dokonywane 
on-line w certyfikowanych sklepach.

Trusted Shops to najlepszy system zapewniający bezpieczne zakupy w Europie. Od 
momentu stworzenia firmy znak jakości przyznano ponad 10 000 detalistów 
internetowych, a także skontrolowano ponad 30 000 stron sklepów internetowych. 
Z systemu skorzystało ponad 5 milionów klientów chcących dokonywać bezpiecznych 
zakupów. Klientami firmy są m.in. Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, 
LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, 
TaylorStore i wiele innych znanych marek, a także wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw. Firma Trusted Shops jest wspierana przez Komisję Europejską za jej 
skuteczną ochronę konsumentów i wspieranie MŚP, a także jest rekomendowana 
w ramach inicjatywy D21.

System opiera się na trzech najważniejszych założeniach:

 zwiększaniu zaufania konsumentów i przedsiębiorstw;
 zapewnianiu pewności prawa i udzielaniu gwarancji zwrotu pieniędzy 

konsumentom;
 osiągnięciu zasięgu ogólnoeuropejskiego.

Obejmuje on cztery główne usługi:

 kontrolowanie ponad 100 kryteriów;
 odpowiedzialność za to, co się oferuje (wraz z gwarancjami finansowymi);
 znormalizowany unijny system alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

on-line z modułem wielojęzycznym;
 ocenę sprzedawców i informacje zwrotne od klientów. 

Znak jakości Trusted Shops Przed nadaniem znaku jakości sprzedawcy internetowi są 
poddawani kompleksowym testom bezpieczeństwa. Kontrola ta, obejmująca ponad 
100 indywidualnych kryteriów, opiera się na wymogach dotyczących ochrony 
konsumentów oraz na ustawodawstwie krajowym i prawodawstwie europejskim. 
Kryteria te dotyczą m.in. wiarygodności, mechanizmów bezpieczeństwa, przejrzystości 
cen, udzielania informacji, obsługi klienta i ochrony danych. Te kryteria jakości 
podlegają ciągłym przeglądom i są dostosowywane do najnowszych zmian 
w orzecznictwie z zakresu ochrony konsumentów.

Gwarancja zwrotu pieniędzy dla konsumentów Dzięki takim zabezpieczeniom firma 
Trusted Shops jest w stanie oferować konsumentom gwarancję zwrotu pieniędzy 
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w przypadku wystąpienia problemów z zamówieniem. Dzięki tej gwarancji klienci 
mogą robić zakupy bez żadnego ryzyka finansowego. 

Gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje niedostarczenie towaru, niezwrócenie pieniędzy 
przez sprzedawcę po zwrocie towaru i nieuprawnione wykorzystanie karty kredytowej. 
W ten sposób firma Trusted Shops oferuje konsumentom usługę, która jest unikatowa 
w skali europejskiej. Ryzyko ponosi Atradius – drugi największy na świecie 
ubezpieczyciel kredytów kupieckich.

Obsługa klientów i rozwiązywanie sporów W przypadku wystąpienia problemów ze 
sprzedawcą internetowym klient może zwrócić się do doświadczonego wielojęzycznego 
centrum obsługi firmy Trusted Shops za pośrednictwem systemu on-line, wiadomości 
e-mail lub telefonicznie. Uzyska on profesjonalną pomoc, np. dotyczącą cofnięcia 
transakcji. Firma Trusted Shops jest mediatorem w przypadku wszelkich rodzajów 
problemów związanych z transakcjami między klientami a sklepami internetowymi. 

Korzyści dla sklepów i konsumentów Połączenie kontroli, gwarancji i obsługi stanowi 
dla konsumenta „kompleksowy pakiet bezpieczeństwa”. Dzięki przyznawaniu znaków 
jakości Trusted Shops zwiększa się chęć konsumentów do robienia zakupów on-line, 
a także ich zaufanie. W ten sposób jednocześnie zwiększa się poziom sprzedaży 
w sklepach, którym przyznano znak jakości, ponieważ ryzyko finansowe dla 
konsumentów jest minimalizowane – zapewnia to idealne warunki do prowadzenia 
handlu w Internecie.

W ramach podsumowania trzeciego posiedzenia grupy roboczej uczestnicy wskazali 
poniższe kwestie jako wymagające dalszego omówienia:

Główne obawy konsumentów dotyczą prywatności i bezpieczeństwa danych, co 
zniechęca ich do dokonywania zakupów on-line.

Brak harmonizacji w zakresie ochrony danych rzeczywiście stanowi największy 
problem, a jedynym elementem, który zdaje się być zharmonizowany, jest zgoda, a nie 
informacje udzielane obywatelom.

Przetwarzanie w chmurze daje wiele różnych korzyści operatorom publicznym 
i prywatnym (ograniczenie kosztów, interoperacyjność, ograniczenie wydatków na 
technologie informatyczne, nowe modele biznesowe i administracyjne w wielu różnych 
obszarach, w tym usług z zakresu e-zdrowia na rynku wewnętrznym, zarządzanie 
prawami własności intelektualnej, elektroniczna obsługa celna itp.). Wiąże się ono 
jednak z tymi samymi obawami, które mają konsumenci, a także dodatkowymi 
obawami dotyczącymi zależności biznesowej/administracyjnej od usług 
zlokalizowanych w zagranicznych jurysdykcjach, obsługiwanych w niewiadomy sposób 
i narażonych na decyzje polityczne w innych krajach, co tym samym zagraża 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
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Czwarte posiedzenie grupy roboczej, wtorek 31 maja 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, Bruksela

Sala: [ASP A1G-1] 

1. Koordynator grupy roboczej Pablo Arias Echeverría powitał uczestników. 
Wyjaśnił, że istnieje wiele kwestii powiązanych z handlem elektronicznym i że 
w związku z ograniczeniami czasowymi grupa robocza musi działać bardzo 
wybiórczo i jako tematy do dyskusji wybierać kwestie priorytetowe. 

W trakcie poprzednich trzech posiedzeń uczestniczy grupy roboczej dokonali 
ogólnej oceny panującej sytuacji w zakresie handlu elektronicznego w Europie, 
a także istniejących obecnie przeszkód, a w trakcie pierwszego posiedzenia –
najważniejszych inicjatyw podjętych przez europejskie instytucje w celu ich 
zlikwidowania. W trakcie drugiego posiedzenia dyskusja koncentrowała się na tym, 
jak budować zaufanie do handlu elektronicznego. Podczas trzeciego posiedzenia 
przeanalizowano: a) skutki ochrony danych dla handlu elektronicznego; b) rolę 
platform internetowych; c) sposób wdrożenia inicjatywy dotyczącej europejskiego 
znaku zaufania zapewniającego precyzyjne informacje konsumentom 
i użytkownikom. W trakcie czwartego i ostatniego posiedzenia grupy roboczej pod 
dyskusję poddane zostaną trzy zagadnienia związane z handlem elektronicznym: 
agenda cyfrowa, walka ze zjawiskiem podrabiania i reforma zasad dotyczących 
VAT. 

Pablo Arias Echeverria podkreślił również znaczenie dyskusji, która odbyła się 
podczas szczytu e-G8 w Paryżu. Fala innowacji w wielu sektorach, od sektora 
mediów do sektora sprzedaży detalicznej, którą zapoczątkowało stworzenie 
Internetu dwadzieścia lat temu, miała ogromne korzyści dla gospodarki światowej. 
W sprawozdaniu z posiedzenia grupy e-G8, przygotowanym przez firmę McKinsey, 
stwierdzono, że w gospodarkach rozwiniętych Internet odpowiada za 21% wzrostu 
w ostatnich pięciu latach. W trackie posiedzenia grupy e-G8 wyrażono obawy 
dotyczące prywatności, ochrony praw autorskich i tworzenia monopoli 
informacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie wprowadzać 
nadmiernych regulacji dotyczących Internetu, ponieważ w przeciwnym razie może 
on przestać pełnić funkcję pierwotnie przewidzianej otwartej przestrzeni.

2. Malcolm Harbour, przewodniczący komisji IMCO, zapoczątkował dyskusję
poprzez podkreślenie znaczenia prac tej grupy roboczej jako wykonującej niezbędną 
pracę polityczną, poprzedzającą wnioski Komisji w tym obszarze. 

Malcolm Harbour rozpoczął od podkreślenia znaczenia dokonania oceny zakresu 
i sposobu stosowania dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31/WE). Była to 
dalekowzroczna dyrektywa, wyprzedzająca swoje czasy i prawdopodobnie bardziej 
radykalna niż jakikolwiek akt prawny, który mógłby zostać przyjęty obecnie. 
Przyjęta w 2000 r. dyrektywa o handlu elektronicznym określa ramy rynku 
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wewnętrznego w odniesieniu do handlu elektronicznego, co zapewnia jednakową 
pewność prawa przedsiębiorcom i konsumentom. Na jej mocy ustanowiono 
zharmonizowane zasady dotyczące takich kwestii, jak wymogi w zakresie 
przejrzystości i informacji dla podmiotów świadczących usługi on-line, informacje 
handlowe, umowy elektroniczne i ograniczenia odpowiedzialności usługodawców 
będących pośrednikami. 

Właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do handlu 
elektronicznego jest zapewniane dzięki klauzuli o rynku wewnętrznym, która oznacza, 
że usługi społeczeństwa informacyjnego zasadniczo podlegają prawu tego państwa 
członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę. Z kolei państwo członkowskie, 
w którym dana usługa społeczeństwa informacyjnego jest świadczona, nie może 
ograniczać napływających usług. 

Środkami uzupełniającymi dyrektywę o handlu elektronicznym są: dyrektywa UE 
w sprawie podpisów elektronicznych oraz elektroniczna autoryzacja płatności on-line. 
Środki te, przy wsparciu nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która 
wprowadza nowe zasady dotyczące ochrony konsumentów, stanowią bardzo ważne 
instrumenty na rzecz zwiększania zaufania konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do 
transgranicznego handlu elektronicznego. Kolejne działania będą obejmować reformę 
rozporządzenia w sprawie norm, a to również będzie miało wpływ na handel 
elektroniczny.

Należy raczej omówić strategię konsumencką jako całość, a nie dyskutować 
o jednolitym rynku cyfrowym z jednej strony i jednolitym rynku z drugiej strony tak, 
jakby nie były one ze sobą powiązane. Konieczna jest większa przejrzystość, 
a zastosowanie pakietu telekomunikacyjnego również w innych obszarach usług, 
dostaw i zakupów w znacznym stopniu usprawni usługi on-line pod względem jakości 
i norm.

Kodeks postępowania dotyczący znaku zaufania do handlu elektronicznego musi być 
wzorcowy, jeśli ma być znaczący i widoczny. Wiąże się to również z dokonaniem 
rozsądnych inwestycji w tym zakresie, aby zapewnić jego rzeczywistą skuteczność. 
W dniu 25 maja 2011 r. komisja IMCO przyjęła sprawozdanie w sprawie 
wydajniejszego i bardziej sprawiedliwego rynku detalicznego, które może być dobrym 
punktem odniesienia pod tym względem.

W kontekście nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów i prac prowadzonych 
w ramach nieformalnych rozmów trójstronnych omówiono zbiór zharmonizowanych 
warunków dotyczących w szczególności sprzedaży na odległość i umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa. Parlament będzie musiał następnie przeanalizować 
ostateczny pakiet zaproponowany przez Komisję.

W podsumowaniu Malcolm Harbour zwrócił się do grupy roboczej o zachowanie 
ostrożności podczas odnoszenia się w ogóle do dyrektywy o handlu elektronicznym, 
ponieważ w przypadku poddania jej pod dyskusję mogą pojawić się trudności 
z osiągnięciem porozumienia w zakresie niektórych jej aspektów. Ostrożnie należy 
również omówić kwestie związane z VAT i trudnościami powodowanymi przez VAT 
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w kontekście transgranicznego handlu elektronicznego, ponieważ dyskusja taka będzie 
wchodzić w zakres dyskusji o harmonizacji podatkowej i należałoby rozpocząć od 
przeanalizowania ewentualnych zakłóceń związanych z VAT w Internecie. Istnieją 
inne podatki, takie jak podatki od osób prawnych, które są powiązane z handlem 
elektronicznym, co podkreśla się w zielonej księdze w sprawie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie.

3. Ken Ducatel, kierownik działu, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów 
(DG INFSO), C1: Agenda cyfrowa: Koordynacja polityki, omówił Europejską 
agendę cyfrową w kontekście handlu elektronicznego.

Ken Ducatel rozpoczął wystąpienie od podkreślenia, że zgodnie z dostępnymi danymi 
istnieje poważna różnica między Europą Północną a Południową pod względem 
gospodarek internetowych. W Europie Północnej Internet jest bodźcem wzrostu dla 
gospodarek państw członkowskich, natomiast w Europie Południowej znaczenie 
przykładane do jednolitego rynku cyfrowego i transgranicznego handlu 
elektronicznego jest mniejsze. Popyt na transgraniczne transakcje w ramach handlu 
elektronicznego w Europie ograniczają różne przeszkody, które konsumenci 
i przedsiębiorstwa w UE napotykają w Internecie. Europa wciąż jest mozaiką 
krajowych rynków internetowych. Zainwestowaliśmy w europejski rynek 
wewnętrzny, a w rzeczywistości mamy 27 krajowych rynków internetowych.

Tabela wyników agendy cyfrowej z dnia 31 maja 2011 r. jest pierwszą tego typu 
tabelą opublikowaną przez Komisję, odzwierciedlającą stopień realizacji 
uzgodnionych celów przez UE i państwa członkowskie po upływie pierwszego roku 
istnienia tej tabeli. Tabela wyników agendy cyfrowej obejmuje 101 konkretnych 
działań (78 Komisji, z czego 31 stanowiły wnioski prawne, i 23 państw 
członkowskich), które razem przyczynią się do zwiększenia wzrostu poprzez 
stymulowanie pozytywnych procesów: likwidowanie ograniczeń dla nowych usług, 
a innowacje będą pobudzać popyt, co zwiększy zachęty do inwestowania 
w infrastrukturę i innowacje. Umieszczono je w siedmiu działach, z czego każdy 
reprezentuje kluczowy obszar cyfrowej gospodarki Europy. Ogólnie mówiąc, 
osiągnięto postęp: 11 działań zostało ukończonych (dwa przed terminem), 6 działań 
z terminem wykonania w zeszłym roku jest opóźnionych, a pozostałe 84 działania 
w większości są realizowane zgodnie z planem. Tabel wskaźników agendy cyfrowej 
wzmacnia inicjatywę na rzecz otwartych danych. Zaległości wciąż pozostają 
w odniesieniu do handlu elektronicznego. 

Jakie korzyści dla konsumentów ma handel elektroniczny? Korzyści są dwojakie: 
handel elektroniczny przyczynia się tworzenia dobrobytu konsumentów oraz 
stymuluje innowacje i większą konkurencję pod stronie przedsiębiorstw, a tym samym 
zapewnia konsumentom większy wybór produktów, które czasem mogą nie być 
dostępne w kraju konsumenta, a także umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy. 

W ramach agendy cyfrowej istnieje wiele powiązanych ze sobą działań, która razem 
umożliwią zapewnienie łatwości dokonywania transakcji internetowych. 
Przyjmowany jest pakiet środków, takich jak jednolity obszar płatności w euro 
(SEPA), który będzie stanowił uzupełnienie dla handlu elektronicznego. Wciąż daleko 
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nam do stworzenia płynnego SEPA. Jednak jest to istotna kwestia, podobnie jak 
płatności elektroniczne. 

Wzajemne uznawanie podpisów (własnoręcznych i elektronicznych) i transgraniczne 
potwierdzanie autentyczności stanowiłyby ważne kroki i pomogłyby zlikwidować 
niektóre bariery w handlu elektronicznym. 

Wciąż nierozstrzygnięte i wymagające dalszych refleksji w odniesieniu do handlu 
elektronicznego jest to, które miejsce powinno być uważane za miejsce 
przeprowadzenia transakcji i która jurysdykcja powinna mieć zastosowanie. DG 
SANCO zajmuje się tą kwestią i w późniejszych miesiącach tego roku opublikuje 
wniosek ustawodawczy w sprawie systemu alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów i metod rozwiązywania sporów on-line. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać 
uciekania się do środków prawnych i należy szukać sposobów rozstrzygania sporów 
w prostszy sposób, niż umożliwia to obecny system. Skuteczny system 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów musi funkcjonować szybko, musi być 
sprawiedliwy i niedrogi, aby mógł być rzeczywiście dostępny dla konsumentów. 
Obecne koszty (por. spór dotyczący nazwy domeny .eu, którego rozwiązanie 
kosztowało mniej więcej 1000 euro za sprawę) nie mogą być stosowane jago reguła.

W trakcie tworzenia europejskiego znaku zaufania koniczne jest odgrywanie 
przywódczej roli. Od roku 2000 powstało wiele systemów znaków zaufania, jednak 
wielu użytkowników handlu elektronicznego, zwłaszcza w przypadku transakcji 
transgranicznych, ich nie zna lub nie rozumie potrzeby istnienia znaków zaufania, 
ponieważ ich zdaniem wystarczające jest poleganie na marce. Marki mogą jednak być 
zbyt kosztowne dla małych detalistów, w związku z czym rozwiązaniem mogłoby być 
stworzenie wiarygodnego znaku jakości. Konieczne jest stworzenie właściwej 
konfiguracji w celu przyciągnięcia konsumentów. 

To, co oprócz oceny handlu elektronicznego wydaje się mieć największe znaczenie, to 
„strategiczny parasol” dla działalności on-line, a także prowadzenie działań 
równoległych, które miałyby bezpośredni lub pośredni wpływ na handel 
elektroniczny, takich jak zapewnianie dostępu do łącza szerokopasmowego 
i stosowanie pakietu telekomunikacyjnego. Grupa robocza ds. handlu elektronicznego 
dąży do osiągnięcia tego celu. 

4. Handel elektroniczny a prawa własności intelektualnej – Jean Bergevin, kierownik 
działu, Zwalczanie Podrabiania i Piractwa, DG MARKT, Komisja Europejska

Dlaczego handel elektroniczny nie rozwinął się w wystarczającym stopniu 
w wymiarze transgranicznym? 

Dane pokazują, że zwiększa się poziom podrabiania. Niektórzy sądzą, że handel 
elektroniczny sprzyja sprzedaży w Internecie podrobionych produktów. Poziom 
podrabiania może się zwiększać w przypadku zwiększonego handlu elektronicznego, 
ale nie należy mieszać tych kwestii. Internet nie przyczynił się do zwiększenia 
częstotliwości praktyk niezgodnych z prawem, ale ogólnie do zwiększenia 
działalności on-line. W związku z tym wraz z umożliwianiem dalszego rozwoju 
handlu elektronicznego należy przeciwdziałać działaniom niezgodnym z prawem 
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w celu ograniczenia podrabiania i piractwa. Z drugiej strony wspomniane dane nie 
obejmują piractwa. Piractwo, polegające na nielegalnym i nieodpłatnym pobieraniu 
plików, jest czymś innym, niż podrabianie. Należałoby zgromadzić również dane 
dotyczące piractwa, dzięki czemu możliwe byłoby pełne zrozumienie sytuacji 
panującej w odniesieniu do wymogów z zakresu egzekwowania przepisów.

Stworzenie europejskiego systemu uznawania nazw firmowych – w szczególności 
pochodzących spoza Europy – mogłoby ułatwić zwiększanie zaufania do handlu 
elektronicznego. Zaufanym markom i odnośnym prawom własności intelektualnej 
należy zapewnić ochronę. Zbiorowe zarządzanie prawami w Europie mogłoby 
stanowić krok naprzód i mogłoby mieć strategiczne znaczenie dla handlu 
elektronicznego.

Dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (2004/48/WE) jest 
środkiem prawnym, który musi być stosowany w tym obszarze. Dyrektywa ta odnosi 
się ogólnie do praw własności intelektualnej, ale również ma wpływ na to, w jaki 
sposób postrzegane jest środowisko cyfrowe.

W dniu 4 maja 2011 r. Komisja opublikowała protokół ustaleń dotyczący sprzedaży 
podrobionych towarów w Internecie. Dokument ten ma podstawowe znaczenie dla 
umów dotyczących budowania zaufania konsumentów i rozwijania handlu 
elektronicznego, ponieważ wprowadza środki mające na celu przeciwdziałanie 
podrabianiu. Podstawę dla tego protokołu ustaleń określono w komunikacie Komisji
z 2009 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, w którym uznano, że zwalczanie podrabiania i piractwa nie przynosi 
korzyści jedynie właścicielom praw, lecz również leży w interesie innych 
zainteresowanych stron, takich jak platformy internetowe, hurtownicy, detaliści 
i konsumenci. Podobnie w rezolucji Rady w sprawie europejskiego globalnego planu 
dotyczącego walki z podrabianiem i piractwem oraz w rezolucji Rady w sprawie 
poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym uznano 
wagę problemów podrabiania i piractwa oraz ich skutki dla kultury i kreatywności, 
a także konkurencyjności Unii Europejskiej, jej przedsiębiorstw, twórców 
i konsumentów. Parlament Europejski, w odpowiedzi na wspomniany komunikat 
Komisji, zdecydowanie poparł przyjęte podejście. 

Ważnym elementem rynku cyfrowego jest identyfikowalność, która jest w stanie 
zwiększyć poziom egzekwowania przepisów. Celem nie jest „nadzorowanie 
Internetu”. Konieczne jest jednak stworzenie środków i określenie praktyk mających 
na celu ochronę praw autorskich produktów sprzedawanych on-line. W 2012 r. 
planowane jest dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej. W związku z tym w okresie od 19 kwietnia 2011 r. do 
7 czerwca 2011 r. przeprowadzono przesłuchanie publiczne. Po nim przeprowadzona 
zostanie kompleksowa ocena skutków. 

5. VAT a handel elektroniczny – Patrice Pillet, kierownik sekcji: VAT i Inne Podatki 
Obrotowe, jednostka 1, DG TAXUD, Komisja Europejska

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest ogólnym podatkiem konsumpcyjnym 
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odnoszącym się do działalności gospodarczej obejmującej produkcję i dystrybucję 
towarów oraz świadczenie usług. 

VAT stanowi główne źródło dochodu dla budżetów krajowych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. System VAT, który opiera się na prawodawstwie przyjętym na 
szczeblu europejskim, a funkcjonuje na szczeblu krajowym, ma jednak wiele wad, 
które ograniczają jego wydajność i kompatybilność z wymogami rzeczywistego 
jednolitego rynku.

Pierwsza dyrektywa VAT została przyjęta w 1967 r. Następnie pierwsze ramy prawne, 
obejmujące ustalenia transnarodowe, zostały stworzone w 1993 r. w celu 
urzeczywistnienia jednolitego europejskiego rynku i zlikwidowania granic 
wewnętrznych, a zatem na długo przed rozwinięciem się handlu elektronicznego. 
Obecnie VAT stanowi jedną z największych przeszkód dla handlu elektronicznego 
i sprzedaży na odległość. Do tej pory ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
określona w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) 
w niewystarczającym stopniu odnosiła się do usług świadczonych drogą 
elektroniczną, ponieważ świadczenie usług w ten sposób po prostu nie zostało 
przewidziane podczas tworzenia obowiązującego systemu podatkowego. W rezultacie 
zastosowanie wcześniejszych zasad dotyczących VAT do tych transakcji miało 
dyskryminacyjne skutki. Wcześniej usługi pochodzące z UE i świadczone drogą 
elektroniczną ogólnie podlegały VAT bez względu na miejsce konsumpcji, natomiast 
usługi pochodzące spoza UE nie podlegały VAT, nawet jeśli były świadczone na 
terytorium UE.

W dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej określono przepisy regulujące wprowadzenie 
wspólnego systemu VAT w Unii Europejskiej. Wspólny system VAT ma 
zastosowanie do nabywanych i sprzedawanych towarów i usług przeznaczonych do 
konsumpcji na terytorium UE. Podatek jest obliczany na podstawie wartości dodanej 
do towarów i usług na poszczególnych etapach produkcji i łańcucha dystrybucji. 
Ostatecznie VAT jest płacony przez konsumenta końcowego w postaci dodatkowego 
odsetka w ostatecznej ceny towarów lub usług. Ostateczna cena jest sumą wartości 
dodanej na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji. Dostawca towarów lub 
usług (podatnik) płaci VAT od towarów i usług krajowemu urzędowi podatkowemu 
po odliczeniu VAT już zapłaconego swoim dostawcom.

Transakcje przeprowadzane na terytorium państwa członkowskiego UE przez 
podatnika działającego w takim charakterze podlegają VAT. Import dokonywany 
przez dowolną osobę również podlega VAT.

Transakcje podlegające opodatkowaniu obejmują:

 dostawy towarów przez podatnika; 
 wewnątrzunijne nabycia w państwie członkowskim UE towarów 

pochodzących z innego państwa członkowskiego UE; 
 dostawy usług przez podatnika; 
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 import towarów spoza UE (państwa trzeciego* lub państwa nienależącego 
do UE). 

VAT od nabycia towarów

Wewnątrzunijne nabycie towarów ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy towary są 
przewożone z jednego państwa członkowskiego UE do innego. Ma ono miejsce, gdy 
towary sprzedawane przez podatnika w państwie członkowskim UE (państwie 
wyjazdu) są nabywane w innym państwie członkowskim UE (docelowym) przez 
podatnika działającego w takim charakterze lub przez osobę prawną niebędącą 
podatnikiem. Ma ono również miejsce w przypadku nowych środków transportu 
i produktów podlegających podatkowi akcyzowemu, które zostały nabyte przez inne 
osoby.

Jeśli łączna liczba wewnątrzunijnych nabyć towarów przez osoby prawne niebędące 
podatnikami i niektóre kategorie zwolnionych podatników nie przekracza 
minimalnego progu 10 000 euro rocznie, nabycia te podlegają VAT wyłącznie wtedy, 
gdy nabywca zdecyduje się zarejestrować.

Wewnątrzunijne nabycia towarów z rynku wtórnego, dzieł sztuki, przedmiotów 
kolekcjonerskich i antyków nie podlegają VAT, gdy sprzedawca jest 
podatnikiem-pośrednikiem lub organizatorem sprzedaży w ramach licytacji, który 
zapłacił podatek od tych towarów za pośrednictwem specjalnego systemu 
opodatkowania marży zysku.

VAT od usług świadczonych drogą elektroniczną

Usług świadczone drogą elektroniczną obejmują takie usługi, jak usługi odnoszące się 
do działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, 
rozrywkowej, informacyjnej lub podobnej, a także oprogramowanie, gry wideo 
i ogólnie usługi komputerowe. Skutkuje to tym, że:

 w przypadku określonych usług świadczonych przez operatora spoza UE 
klientowi z UE drogą elektroniczną miejsce opodatkowania znajduje się na 
terytorium UE i w związku z tym podlegają one VAT; 

 gdy usługi te są świadczone przez operatora z UE klientowi spoza UE, 
miejsce opodatkowania jest miejscem pobytu klienta, i nie podlegają one 
unijnemu VAT; 

 gdy operator z UE świadczy te usługi przedsiębiorstwu w innym państwie 
członkowskim, miejscem świadczenia jest miejsce zarejestrowania danego 
przedsiębiorstwa; 

 gdy operator z UE świadczy te usługi osobie prywatnej w UE lub 
podatnikowi w tym samym państwie członkowskim, miejscem świadczenia 
wciąż jest lokalizacja dostawcy. 

Operatorzy spoza UE są zobowiązani do zarejestrowania się dla celów VAT tylko 
wtedy, gdy ich działalność obejmuje sprzedaż towarów lub usług konsumentom 
końcowym. Jeśli zaopatrują oni przedsiębiorstwa z UE (a tak jest w większości tego 
typu transakcji), nie dotyczą ich żadne zobowiązania w tym zakresie, ponieważ 
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przedsiębiorstwa same rozliczają VAT na podstawie samooceny zgodnie 
z tzw. „mechanizmem odwrotnego obciążenia”.

Najłatwiejszą i najbardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw spoza UE jest 
zastosowanie określonego we wspomnianej dyrektywie uproszczonego systemu dla 
takich przedsiębiorstw. Umożliwia im to zarejestrowanie się dla celów unijnego 
podatku w pojedynczym państwie członkowskim, dzięki czemu mogą korzystać 
z większej zgodności i internetowych procedur sprawozdawczych.

Przedsiębiorstwa spoza UE mogą zarejestrować się w organie podatkowym 
wybranego państwa członkowskiego. Są one zobowiązane do pobierania VAT od 
klientów prywatnych w UE zgodnie ze standardową stawką podatku obowiązującą 
w państwie członkowskim, w którym dany klient mieszka. Co trzy miesiące uiszczają 
one zgromadzony podatek organowi podatkowemu, w którym się zarejestrowały, 
a także składają zeznanie podatkowe w formie elektronicznej, wykazując w nim 
łączną wielkość sprzedaży w poszczególnych państwach członkowskich UE. Na 
podstawie tych informacji państwo członkowskie rejestracji przekazuje dochody 
podatkowe państwu, z którego pochodził konsument. Ten uproszczony system dla 
przedsiębiorstw spoza UE ma być stosowany przez trzy lata z opcją późniejszego 
przejścia na bardziej zaawansowany technicznie system.

Istnieje jednak kilka wyjątków od tych ogólnych zasad. Przedmiotowe usługi 
obejmują usługi związane z nieruchomościami, przewozem pasażerów i transportem 
towarów, usługi odnoszące się do działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, 
naukowej, edukacyjnej i rozrywkowej, usługi restauracyjne i cateringowe oraz usługi 
tymczasowego wynajmu środków transportu. Głównym celem tych obostrzeń jest 
dopilnowanie, aby dana usługa była opodatkowana w miejscu, w którym 
w rzeczywistości jest świadczona.
W stosunkach w państwami spoza UE – w celu unikania podwójnego opodatkowania, 
braku opodatkowania lub zakłócania konkurencji – państwa członkowskie UE mogą 
uznać:

 miejsce świadczenia niektórych usług na ich terytorium za znajdujące się 
poza UE, jeśli faktyczne skorzystanie z danej usługi ma miejsce poza UE; 

 miejsce świadczenia niektórych usług poza UE za znajdujące się w UE, 
jeśli faktyczne skorzystanie z danej usługi ma miejsce na ich terytorium. 

Miejsce przywozu towarów oznacza to państwo członkowskie UE, w którym dane 
towary trafiają do UE.

Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność VAT 

Z wyjątkiem kilku szczegółowo określonych przypadków zdarzenie powodujące 
powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku ma miejsce wtedy, gdy 
towary są dostarczane lub usługi są świadczone.

W przypadku wewnątrzunijnego nabycia towarów zdarzenie powodujące powstanie 
obowiązku podatkowego ma miejsce w momencie nabycia, a VAT staje się 
wymagalny 15. dnia miesiąca następującego po nabyciu. Jeśli jednak faktura zostanie 
wystawiona przed tą datą, podatek staje się wymagalny w dniu wystawienia faktury.
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Dyrektywa 2010/45/UE zmienia dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących 
fakturowania. Jednak od dnia 1 stycznia 2013 r., kiedy w życie wejdzie dyrektywa 
2010/45/UE, VAT będzie stawał się wymagalny z chwilą wystawienia faktury lub, 
jeżeli przed tym dniem nie wystawiono faktury, z upływem terminu, o którym mowa 
w art. 222 tej dyrektywy. W przypadku przywozu towarów zdarzenie powodujące 
powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku ma miejsce w chwili, gdy 
dane towary trafiają do państwa członkowskiego UE.

Rozważa się stworzenie pojedynczego punktu kontaktowego dotyczącego VAT dla 
dystrybutorów usług spoza UE, a także pojedynczego punktu kontaktowego dla 
detalistów, umożliwiającego wypełnienie jednego formularza, który w przypadku 
sprzedaży towarów pozwoli na przekazanie ich płatności VAT odpowiednim 
państwom członkowskim. Od 2015 r. w państwie członkowskim konsumpcji podatek 
będzie pobierany od towarów zakupionych od dostawcy z UE.

W dniu 1 grudnia 2010 r. Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie przyszłości 
VAT, która stanowiła podstawę dla przeprowadzenia niedawno zakończonych 
konsultacji na temat: „W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu 
podatku VAT”, które były prowadzone w dniach od 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 
2011 r. Celem tych konsultacji było zainicjowanie ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami szeroko zakrojonej dyskusji dotyczącej oceny obecnego systemu VAT 
i możliwych sposobów zwiększania jego spójności z jednolitym rynkiem oraz jego 
potencjału jako instrumentu pozyskiwania dochodu przy jednoczesnym ograniczaniu 
kosztów zachowywania zgodności.

W przedmiotowej zielonej księdze uwzględnia się przede wszystkim opodatkowanie 
transakcji transgranicznych oraz inne kluczowe kwestie dotyczące neutralności 
podatkowej, niezbędnego stopnia harmonizacji na jednolitym rynku i ograniczania 
biurokracji przy jednoczesnym zapewnieniu dochodów z VAT państwom 
członkowskim.

6. W ramach podsumowania czwartego posiedzenia grupy roboczej uczestnicy 
wskazali poniższe kwestie jako wymagające dalszego omówienia:

Koordynator grupy roboczej Pablo Arias Echeverria podkreślił, że handel 
elektroniczny w Stanach Zjednoczonych odniósł większe sukcesy niż w Europie, 
zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Przydatne mogłoby okazać się 
przeanalizowanie rozwiązań zastosowanych w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu 
do wciąż nierozwiązanych problemów istniejących w Europie.

Nowa dyrektywa w sprawie praw konsumentów okazała się nie tak skuteczna, jak 
zakładano. Warto się zastanowić, czy zamiast dokonywać przeglądu całego systemu 
handlu elektronicznego, lepszym rozwiązaniem nie byłoby przyjęcie łagodniejszego 
podejścia stopniowego. Elektroniczne zamówienia publiczne mogłyby być pierwszym 
korkiem, ponieważ mogłyby one ułatwić rozwiązanie wielu problemów wskazanych 
przez grupę roboczą. Elektroniczne zamówienia publiczne wciąż wymagają podjęcia 
różnorodnych działań uzupełniających, w tym w zakresie elektronicznych podpisów 
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i elektronicznego uwierzytelniania. Portugalia osiągnęła wiele dzięki zlikwidowaniu 
przeszkód dla elektronicznych zamówień publicznych, a portugalskie podejście można 
by zastosować również w innych częściach Europy.

Jedną z największych przeszkód na szczeblu europejskim jest VAT. Zlikwidowanie tej 
przeszkody musi mieć charakter priorytetowy. Zielona księga w sprawie VAT jest 
idealnym instrumentem pozwalającym na dodatkowe refleksje i prowadzenie dyskusji; 
należy jednak pójść dalej, aby być w stanie zwiększać handel elektroniczny i sprzedaż 
internetową. Trzeba to uczynić dość szybko. Istnieją różne możliwości dotyczące 
ograniczeń lub zwolnień z VAT. Edukowanie społeczeństwa w zakresie handlu 
elektronicznego ma podstawowe znaczenie, a obowiązujący system VAT oraz system 
edukowania w zakresie sprzedaży internetowej muszą zostać poddane przeglądowi. 

Innym zagadnieniem jest muzyka dostępna on-line. Tempo rozwoju mediów 
cyfrowych bardzo szybko się zmienia, a młodzież musi odgrywać rolę doradców 
decydentów, ponieważ ma ona najlepszy ogląd na to, w jaki sposób należałoby 
wdrażać właściwe rodzaje środków. 

W odniesieniu do porównywania modeli dobrych praktyk w UE i w Stanach 
Zjednoczonych wskazano, że obciążenie administracyjne w Stanach Zjednoczonych 
jest inne, natomiast dochód podatkowy w UE jest w rzeczywistości większy pomimo 
tego, że prawdopodobnie jest go trudniej uzyskać. W Stanach Zjednoczonych 
uiszczanie podatku od sprzedaży nie jest obowiązkowe, lecz dobrowolne. 
W przypadku UE jest inaczej.

Wątpliwości dotyczącego tego, która jurysdykcja ma zastosowanie w odniesieniu do 
VAT, stanowią kolejną lukę prawną, której jeszcze nie zlikwidowano.

Jaki jest cel w obszarze handlu elektronicznego? Celem jest osiągnięcie do 2015 r. 
poziomu 20%, jak stwierdzono w tabeli wyników agendy cyfrowej z dnia 31 maja 
2011 r.

Stopień ochrony znaków handlowych w ramach sprzedaży stacjonarnej i internetowej 
nie jest jeszcze jednakowy. Konieczne jest odpowiedzialne zachowanie i ochrona 
przed podrabianiem, szczególnie w łańcuchu dostaw. Z uwagi na ciągłe wydłużanie 
się łańcucha dostaw zwiększa  się liczba pośredników, w związku z czym 
prawdopodobieństwo powstawania problemów może się zwiększać. Zwiększanie 
przejrzystości może zapewnić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom w tym 
obszarze wzrostu. Należy stosować przepisy protokołu ustaleń, którego przygotowanie 
zajęło dwa lata. Należy jednak pamiętać, że Internet jest otwartym medium, a jego 
powodzenie opiera się na łatwości skorzystania z niego.

Usługi telekomunikacyjne i świadczenie usług z zakresu szerokopasmowego dostępu 
do Internetu muszą być dostosowane do poziomu zapotrzebowania. Jeśli tych usług 
będzie zbyt dużo, wtedy dostęp do wszystkich dostępnych usług może nie być 
możliwy. Ponadto wzywa się do modernizowania świadczonych usług. W dniu 
13 lipca DG INFSO planuje przeprowadzenie z przedstawicielami przemysłu dyskusji 
na temat zmodernizowania istniejącego systemu w celu stworzenia modelu 
biznesowego odpowiadającego celowi strategii „Europa 2020”, przewidującemu 
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dostęp do łączy o prędkości transmisji danych równej 30 Mb/s.
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PORZĄDEK DZIENNY

Pierwsze posiedzenie grupy roboczej, 23 marca 2011 r.,
w godz. 8.00–10.30, Bruksela

Sala: [ASP1E3] (przewidziano śniadanie)

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego.

2. Powitanie oraz prezentacja członków grupy roboczej i uczestników przez 
koordynatora Pabla Ariasa Echeverríą, posła do PE. Prezentacja metody pracy 
grupy roboczej.

3. W kierunku nowego komunikatu Komisji w sprawie przyszłości handlu 
elektronicznego w Unii Europejskiej – Jean Bergevin, kierownik działu 
swobodnego przepływu usług i przedsiębiorczości II: usługi detaliczne 
i informacyjne, DG MARKT, Komisja Europejska.

4. Handel elektroniczny a konsumenci – David Mair, kierownik działu rynków 
konsumenckich, DG SANCO, Komisja Europejska.

5. Europejska agenda cyfrowa a handel elektroniczny – Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, zastępca kierownika działu, DG ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego i Mediów, C1: Agenda cyfrowa: Koordynacja polityki. 

6. Wymiana poglądów.

7. Sprawy różne.

8. Data, miejsce i temat następnego posiedzenia grupy roboczej.
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PORZĄDEK DZIENNY

Drugie posiedzenie grupy roboczej, 19 kwietnia 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, Bruksela

Sala: [ASP A1E-1] 
(Przewidziano tłumaczenie symultaniczne na języki: FR, IT, EN, ES).

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego.

2. Powitanie oraz prezentacja członków grupy roboczej i uczestników przez 
koordynatora Pabla Ariasa Echeverríą, posła do PE. 

3. Oświadczenie wstępne – Pablo Arias Echeverría, poseł do PE.

4. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów a handel elektroniczny – Andreas 
Schwab, poseł do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca dyrektywy w sprawie 
praw konsumentów.

5. Handel elektroniczny a konsumenci w Europie – Ursula Pachl, wicedyrektor 
Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

6. Usługi pocztowe a handel elektroniczny – Werner Stengg, kierownik działu, DG 
MARKT, E3: Usługi On-line i Usługi Pocztowe, Komisja Europejska.

7. Usługi pocztowe a handel elektroniczny z perspektywy sektora prywatnego –
Carsten Hess, wiceprezes i szef działu przedstawicielstwa korporacyjnego 
w Brukseli, Deutsche Post DHL.

8. Wymiana poglądów.

9. Sprawy różne.

10. Data, miejsce i temat następnego posiedzenia grupy roboczej.
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PORZĄDEK DZIENNY

Trzecie posiedzenie grupy roboczej, wtorek 3 maja 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, Bruksela

Sala: [ASP A1G-1] 
(Przewidziano tłumaczenie symultaniczne na języki: FR, IT, EN, ES).

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego.

2. Powitanie oraz prezentacja członków grupy roboczej i uczestników przez 
koordynatora Pabla Ariasa Echeverríą, posła do PE. 

3. Oświadczenie wstępne – Pablo Arias Echeverría, poseł do PE.

4. Ochrona danych a handel elektroniczny – Marie Hélène Boulanger, kierownik 
działu, jednostka C3, DG ds. Sprawiedliwości,  Komisja Europejska.

5. Małe i średnie przedsiębiorstwa, handel elektroniczny i wniosek Komisji 
w sprawie fakturowania elektronicznego – Danny Bunch, zastępca kierownika 
działu, DG ENTR/D3, odpowiedzialny za TIK na rzecz konkurencyjności 
i innowacji przemysłowych, Komisja Europejska.

6. Platformy internetowe a MŚP – nowy ekosystem – Stefan Krawczyk, Dyrektor
i doradca, stosunki z europejskimi organami władzy, eBay Europa.

7. Przenoszenie działalności do Internetu – inicjatywa Google – Julien Blanchez, 
Krajowy Kierownik Marketingu, Google Belgia.

8. Trusted Shops – inicjatywa sektora prywatnego na rzecz stworzenia 
europejskiego znaku zaufania – Jean-Marc Noel, założyciel firmy Trusted Shops.

9. Wymiana poglądów.

10. Sprawy różne.

11. Data, miejsce i temat następnego posiedzenia grupy roboczej.
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PORZĄDEK DZIENNY

Czwarte posiedzenie grupy roboczej, wtorek 31 maja 2011 r.,
w godz. 10.00–12.30, Bruksela

Sala: [ASP A1G-1] 
(Przewidziano tłumaczenie symultaniczne na języki: FR, IT, EN, ES).

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego.

2. Powitanie oraz prezentacja członków grupy roboczej i uczestników przez 
koordynatora Pabla Ariasa Echeverríą, posła do PE. 

3. Oświadczenie wstępne – Malcolm Harbour, przewodniczący komisji IMCO.

4. Neelie Kroes – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy 
cyfrowej.

5. Europejska agenda cyfrowa a handel elektroniczny – Ken Ducatel, kierownik 
działu, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, C1: Agenda cyfrowa: 
Koordynacja polityki. 

6. Handel elektroniczny a prawa własności intelektualnej – Jean Bergevin, kierownik 
działu, Zwalczanie Podrabiania i Piractwa, DG MARKT, Komisja Europejska.

7. VAT a handel elektroniczny – Patrice Pillet, kierownik sekcji: VAT i Inne Podatki 
Obrotowe, jednostka 1, DG TAXUD, Komisja Europejska.

8. Wymiana poglądów.

9. Uwagi końcowe ze strony koordynatora grupy roboczej oraz ogłoszenie daty 
prezentacji w komisji IMCO i głównych wniosków grupy roboczej.


