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WNIOSKI GRUPY ROBOCZEJ KOMISJI IMCO 
DS. HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Wprowadzenie 

Dnia 28 lutego 2011 r. koordynatorzy komisji IMCO powierzyli Pablowi Ariasowi 
Echeverrii, sprawozdawcy odpowiedzialnemu za sprawozdanie w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym, zadanie utworzenia grupy 
roboczej zajmującej się tym zagadnieniem. Grupa robocza stanowiła forum wymiany 
poglądów między twórcami polityki w instytucjach europejskich oraz odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, co miało służyć dokonaniu analizy kroków niezbędnych do 
usprawnienia handlu elektronicznego, zwiększeniu zaufania konsumentów i gruntownemu 
rozważeniu działań koniecznych do realizacji inicjatywy dotyczącej europejskiego znaku 
zaufania, która została już zatwierdzona przez Parlament Europejski. 

Cel grupy roboczej

W środku kryzysu gospodarczego Europa musi jak najlepiej wykorzystać jednolity rynek 
obejmujący 500 mln konsumentów. Handel elektroniczny jest narzędziem o znacznym 
potencjale pozwalającym na zmianę kształtu i poprawę konkurencyjności gospodarki UE oraz 
europejskiego rynku wewnętrznego. Silny rynek europejski musi być w stanie konkurować na 
szczeblu światowym. Obecnie mamy szansę na ulepszenie przepisów i sprawienie, by w 
przyszłości rynek wewnętrzny stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny na szczeblu 
światowym. 

Internet zmienił sposób naszego życia, pracy, dostępu do informacji, wzajemnych interakcji 
(dzięki sieciom społecznym) i ma ogromny potencjał, aby zmienić wiele innych aspektów 
naszego życia, takich jak np. edukacja. Bezpośredni wpływ Internetu w gospodarce jest nie do 
podważenia, podobnie jak jego potencjał w tym zakresie w przyszłych latach. 
Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, rządy i przedsiębiorcy dostrzegli w dostępie do sieci 
możliwość radykalnych innowacji w korzystaniu z informacji i ich ujawnianiu oraz 
możliwość dostarczania towarów i świadczenia usług na całym świecie i we wszystkich 
miejscach.

W Europie nadal istnieje szereg barier w handlu elektronicznym wewnątrz Unii, takich jak 
niejednakowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, niejednakowe przepisy podatkowe, 
przepisy dotyczące ochrony danych, ochrony własności intelektualnej, i różne usługi 
pocztowe itd. Celem grupy roboczej komisji IMCO ds. handlu elektronicznego było 
zorganizowanie otwartej i swobodnej dyskusji podczas 4 posiedzeń, na których posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji, zainteresowane strony i eksperci 
dokonali analizy różnych środków, które są obecnie realizowane przez Komisję Europejską, 
oraz omówili przyszłe inicjatywy i określili luki, które należałoby wyeliminować w 
następnych latach.
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Główne wnioski grupy roboczej

Handel elektroniczny a konsumenci

Konsumenci nie mają zaufania do handlu elektronicznego, gdy dokonują transgranicznych 
zakupów internetowych. Ostatnie publikacje, takie jak piąta tabela wyników rynku 
wewnętrznego, wskazują, że handel elektroniczny stale rozwija się w obrębie państw 
członkowskich, lecz nie na skalę transgraniczną. Wynika z tego, że po stronie popytu 
występuje znaczny problem z zaufaniem. 

Konsumenci mają różne zastrzeżenia co do transgranicznego handlu elektronicznego, do 
których należą: brak wiedzy i informacji na temat ich praw i niepewność prawna co do 
możliwości działania w razie niepowodzenia w procesie dokonywania zakupów 
internetowych, sposobów uzyskania zwrotu pieniędzy w razie problemu z produktem lub jego 
dostawą, obawa przed oszustwem oraz bariery językowe.

Zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw barierę w handlu transgranicznym 
stanowi również obecna prawna fragmentacja praw konsumentów. Przedsiębiorstwa 
handlowe działające na skalę transgraniczną muszą radzić sobie z aż 27 różnymi zbiorami 
przepisów. Istnieje silna wzajemna zależność między handlem elektronicznym a poziomem 
harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów. Konsumenci chcą znać swoje prawa, a 
przedsiębiorstwa handlowe chciałyby działać na podstawie pojedynczego zbioru przepisów, a nie na 
podstawie całego zakresu różnorodnych uregulowań.

Nadal bardzo wielu konsumentów nie zna jeszcze ofert i konkurencyjnych cen, które oferują 
detaliści transgraniczni. Pomimo że istnieje około 300 stron internetowych porównujących 
ceny, jedynie nieliczne z nich podają transgraniczny przegląd cen. Potrzebne są 
ogólnoeuropejskie wielojęzyczne strony porównujące ceny. Powinniśmy wykorzystać potęgę 
Internetu bez ograniczania wyboru i w taki sposób, aby porównania, dotyczące takich 
aspektów jak cena i jakość, były bardziej pomocne i miały większe znaczenie dla 
konsumentów. 

Propozycje:

 Zatwierdzenie dyrektywy w sprawie praw konsumentów będzie krokiem naprzód, jeśli 
chodzi o zwiększenie pewności prawnej co do szeregu aspektów. 

 Utworzenie efektywnego transgranicznego systemu alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów przez Internet w UE do rozwiązywania potencjalnych 
konfliktów. 

 Wprowadzenie unijnego kodeksu praw w Internecie, jak zapowiedziano w 
europejskiej agendzie cyfrowej, oraz kodeksu postępowania dla użytkowników 
Internetu.

 Wsparcie i przydzielenie większych zasobów europejskim centrom konsumenckim. 
 Uruchomienie ogólnoeuropejskich wielojęzycznych stron porównujących ceny oraz 

zachęcanie do ich tworzenia.
 Zwiększenie liczby kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla konsumentów oraz 

ich wsparcie.
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MŚP

MŚP są siłą napędową gospodarki europejskiej. Muszą one mieć większą świadomość, że 
handel elektroniczny i transgraniczny może stanowić podstawę ich działalności. Konieczne 
jest pokonanie barier w handlu internetowym, a ponadto nadal istnieją znaczne możliwości 
poprawy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i innowacji 
przemysłowych w Europie, ponieważ TIK można w znacznie większym stopniu wykorzystać 
na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. 

Handel elektroniczny musi stać się nadrzędnym celem nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, 
lecz również dla MŚP jako część ich podstawowej działalności. Istnieje kilka przykładów 
przedsiębiorstw, które utrzymały działalność dzięki handlowi internetowemu, a także 
przedsiębiorstw, które pomnożyły korzyści i stworzyły wiele miejsc pracy po rozpoczęciu 
sprzedaży internetowej. 

Propozycje:

 Rozpoczęcie i promowanie takich inicjatyw jak europejska sieć wspierania e-biznesu 
(EBSN), która zrzesza MŚP w celu ich połączenia w elektroniczne łańcuchy dostaw, 
agenda e-umiejętności, normalizacja TIK oraz zachęcanie do podejmowania innych 
inicjatyw, które podwyższają świadomość korzyści wynikających z handlu internetowego 
i zwiększają zakres informacji dostępnych dla MŚP oraz wspierają ich włączenie do 
handlu elektronicznego.

 Rozwój takich narzędzi jak fakturowanie elektroniczne, elektroniczne zamówienia 
publiczne, podpis elektroniczny i autoryzacja elektroniczna.

Ochrona danych 

Prywatność i bezpieczeństwo danych to główne obawy konsumentów, które mogą zniechęcać 
do zakupów internetowych. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie odpowiednie interesy i prawa 
w środowisku elektronicznym oraz pełną ochronę podstawowych wolności. Dyrektywa 
95/46/WE w sprawie ochrony danych została wdrożona przez wszystkie państwa 
członkowskie, z tym że utrzymują się znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o sposób jej 
wykonywania oraz koszty przekazywania danych i ich kontroli. 

Propozycje:

 Harmonizacja przepisów w tej dziedzinie w celu stworzenia bardziej przewidywalnego 
otoczenia prawnego. 

 Podstawową kwestią jest przejrzystość danych i możliwość ich korekty lub usunięcia oraz 
zgłaszanie przypadków naruszeń. 

 Ograniczenie obciążeń administracyjnych i uproszczenie wymogów w zakresie 
zawiadamiania, aby pomóc zwiększyć zaufanie do Internetu i środowiska internetowego.
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 Dostosowanie przepisów o ochronie danych do nowych, przyszłych wyzwań i innowacji 
w zakresie ochrony danych, takich jak przetwarzanie dokonywane w Internecie przy 
pomocy oprogramowania, wspólnych zasobów i informacji znajdujących się na odległych 
serwerach („przetwarzanie w chmurze” (ang. cloud computing)).

Usługi pocztowe 

Sprawne funkcjonowanie usług pocztowych ma zasadnicze znaczenie dla handlu 
elektronicznego i sprzedaży na odległość. Różne produkty będące przedmiotem handlu 
elektronicznego są dostępne jedynie w elektronicznym handlu transgranicznym, a często 
zdarza się, że produkty dostępne w kraju mogą zostać zakupione z zagranicy nawet po 
niższej cenie. Oznacza to, że usługi przewozu paczek będą nadal rozwijać się.

Fizyczna dostawa towarów jest nadal postrzegana przez dostawców i kupujących jako 
bariera. W transgranicznym handlu elektronicznym przewóz paczek z jednego kraju do 
drugiego mógłby w niektórych przypadkach oznaczać wyższe stawki niż przy dostawie 
krajowej. Różnice w cenach mogą wynikać między innymi z: jakości usługi; usługi 
monitorowania przesyłek; odległości; czasu; granic wodnych między regionami.

Utworzenie „FRONTEX-u dla towarów” na zewnętrznej granicy UE, aby rozwiązać 
problemy z egzekwowaniem przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, może 
przynieść skutki odwrotne do zamierzonych, ponieważ zamiast zwiększać ochronę może 
poważnie utrudniać funkcjonowanie łańcuchów dostaw pocztowych i ekspresowych bez 
dodatkowych korzyści.

W białej księdze na temat transportu (COM(2011) 0144 wersja ostateczna) rok 2030 został 
określony jako docelowy termin przeniesienia 30% transportu na środki transportu 
kolejowego i wodnego transportu śródlądowego. Należy zadbać o to, by nie zniszczyć modeli 
biznesowych w handlu elektronicznym, takich jak dostawa w ciągu jednego dnia.

Propozycje:

 Ujednolicenie i uproszczenie przepisów mających wpływ na usługi pocztowe w 
transgranicznym handlu elektronicznym, zwłaszcza przepisów dotyczących podatku 
VAT. 
 Doprecyzowanie przepisów dotyczących usług magazynowych (które i czyje 
prawo ma zastosowanie oraz czyj VAT). 
 Ujednolicenie podatków ekologicznych i opłat drogowych (eurowinieta), 
ponieważ mogłyby one zwiększać opłaty i koszty ponoszone przez klientów 
korzystających z transgranicznego handlu elektronicznego.
 Sprecyzowanie praw transportowych i poprawa transportu: niezawodność; 
szybkość dostawy; usługa przyjazna dla klienta i dobra polityka zwrotów.

VAT 

Jedną z największych przeszkód na szczeblu ogólnoeuropejskim jest podatek VAT. Zielona 
księga na temat VAT (COM(2010) 695 wersja ostateczna) jest doskonałym narzędziem 
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służącym do dalszej refleksji i dialogu; musimy jednak podjąć większe działania, aby móc 
zwiększyć handel elektroniczny i sprzedaż internetową. Kwestię tę trzeba rozwiązać 
stosunkowo szybko. Istnieją możliwości zmniejszenia VAT lub w razie konieczności 
zwolnienia z tego podatku. Bardzo istotne jest dostarczanie obywatelom wiedzy o sposobie 
korzystania z handlu elektronicznego i konieczny jest przegląd obecnego systemu 
dostarczania informacji na temat VAT w internetowej sprzedaży detalicznej. 

Propozycje:

 Uproszczenie i ujednolicenie obecnych przepisów dotyczących VAT w sprzedaży na 
odległość;

 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w szczególności dla MŚP;
 Utworzenie kompleksowego punktu obsługi (propozycja z 2004 r.);
 Sprecyzowanie, czyja jurysdykcja ma zastosowanie do aspektów podatku VAT 

związanych z transgranicznym handlem elektronicznym;
 Zbadanie możliwości zmniejszenia VAT lub zwolnienia z tego podatku w przypadku 

transgranicznych transakcji internetowych.

Prawa własności intelektualnej i egzekwowanie przepisów

Ochrona praw własności intelektualnej oraz walka z podrabianiem towarów i piractwem są 
poważnymi wyzwaniami. Podstawowe znaczenie ma system europejski, który określa ramy 
prawne pozwalające na poprawę i aktualizację prawodawstwa dotyczącego egzekwowania 
przepisów, praw autorskich i zarządzania prawami zbiorowymi w celu dostosowania ich do 
cyfrowej gospodarki XXI w.

Należy pozwolić na dalszy rozwój legalnego handlu elektronicznego, lecz konieczne jest 
jednoczesne przeciwdziałanie nielegalnej działalności oraz zwalczanie podrabiania towarów i 
piractwa, aby zwiększyć zaufanie konsumentów, a także niezbędna jest ochrona praw 
własności intelektualnej oraz dzieł twórców i innowatorów. Opublikowany w maju protokół 
ustaleń z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży podrabianych towarów w Internecie był 
dobrym krokiem naprzód i jest podstawą porozumień dotyczących budowania zaufania 
konsumentów oraz rozwoju handlu elektronicznego, ponieważ stanowi wykonanie środków 
przeciwdziałania podrabianiu towarów. 

Propozycje:

 Przegląd dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej do 2012 r. w celu 
poprawy egzekwowania i dostosowania jej do funkcjonowania w dobie cyfrowej.

 Poprawa ram prawnych, w których funkcjonują prawa własności intelektualnej.
 Zaproponowanie i wdrożenie skutecznych przepisów w celu uproszczenia zarządzania 

zbiorowego w Europie.
 Otwarcie bazy danych dotyczącej możliwości i wyzwań, które tworzy internetowa 

dystrybucja utworów audiowizualnych.

Znak zaufania 
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W Europie istnieje już wiele oznakowań jakości. Problem polega na tym, że nie zapewniają 
one wystarczającej gwarancji w transgranicznym handlu elektronicznym. W związku z tym 
potrzebny jest europejski znak zaufania.

Europejski znak zaufania musi być prosty, dobrze zaprojektowany, treściwy, aby wnosił 
wartość dodaną w handel elektroniczny i zwiększał zaufanie konsumentów, co umożliwiłoby 
szybkie osiągnięcie przejrzystości. Powinien on być nadrzędną marką zapewniającą 
prawdziwe gwarancje w całym obszarze działania, aby zwiększyć zaufanie zarówno 
konsumentów, jak i przedsiębiorstw, powinien zapewniać pewność prawną i system 
gwarancji zwrotu pieniędzy konsumentom, znormalizowany unijny system alternatywnego 
rozwiązywania sporów obejmujący system internetowy z opcją wielojęzyczną, dawać 
możliwość zapoznania się z oceną sprzedawcy i opiniami klientów oraz zapewniać 
odpowiedzialność przedsiębiorstw za treść ich ofert. Instytucjonalna organizacja organu 
uprawnionego do wydawania znaku zaufania jest trudną kwestią, ponieważ na jednolitym 
rynku nie istnieje niezależny europejski organ regulacyjny. Potrzebna jest większa dyskusja.

Propozycja:

 Utworzenie platformy twórców polityki, zainteresowanych stron i ekspertów, którzy 
dokonaliby analizy wdrożenia systemu w zakresie europejskiego znaku zaufania.

 Kodeks postępowania w przypadku wydawania znaku zaufania dla handlu 
internetowego musi być najwyższym standardem, jeśli ma on mieć istotne znaczenie i 
jeśli ma być widoczny. Oznacza to, że aby stał się rzeczywiście skuteczny, konieczne 
jest również inwestowanie w niego w sposób racjonalny.

Działania następcze: 

 Konieczna jest całościowa wizja potrzeb w zakresie handlu elektronicznego. Trzeb 
rozwiązać problem obecnego podziału jednolitego rynku pomiędzy 27 państw 
członkowskich, a także różnic w VAT, i jednocześnie należy zwiększyć zaufanie 
konsumentów i przedsiębiorstw handlowych do handlu elektronicznego. Utworzenie 
specjalnego systemu handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym, podobnego do 28. 
systemu omawianego obecnie w instytucjach UE, w celu pokonania bieżących barier. 

 Należy opracować akt o jednolitym handlu elektronicznym, na wzór nowego Aktu o 
jednolitym rynku. 

 Celem grupy roboczej jest dalsze wykorzystanie prac przeprowadzonych już podczas tych 
4 posiedzeń i potraktowanie ich jako strategicznych ram dla handlu elektronicznego.


