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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym
(2010/2012(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Google 
(sprawy połączone od C-236/08 do C-238/08, wyrok z dnia 23 marca 2010 r.) oraz 
BergSpechte (sprawa C-278/08, wyrok z dnia 25 marca 2010 r.), które definiują 
typowego konsumenta w internecie jako „właściwie poinformowanego, dostatecznie 
uważnego i rozsądnego internautę”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumentów1,

– uwzględniając sprawozdanie roczne SOLVIT-u za rok 2008 dotyczące rozwoju 
i skuteczności sieci SOLVIT (SEC(2009)0142), dokument roboczy służb Komisji z dnia 
8 maja 2008 r. w sprawie planu działania SMAS dotyczącego zintegrowanego podejścia 
do oferowania obywatelom i przedsiębiorstwom usług wsparcia w dziedzinie wspólnego 
rynku (SEC(2008)1882) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie 
SOLVIT-u2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020:
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”, (COM(2010)2020),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 3 grudnia 2009 r. zatytułowany 
„Wytyczne do wdrażania/stosowania dyrektywy 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych” (SEC(2009)1666),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie 
transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

– uwzględniając analizę zatytułowaną „Ocena tzw. tajemniczego klienta (mystery 
shopping) transgranicznego handlu elektronicznego w UE” przeprowadzoną w imieniu 
Komisji Europejskiej, DG SANCO, przez YouGovPsychonomics i opublikowaną 20 
października 2009 r.,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie 
dalszych działań związanych z tablicą wyników dla rynków konsumenckich w zakresie 
detalicznych usług finansowych (SEC(2009)1251),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zharmonizowanej 
metodologii w zakresie klasyfikacji i zdawania sprawozdań ze skarg i zapytań 
konsumentów (COM(2009)0346) oraz towarzyszący mu projekt zaleceń Komisji 
(SEC(2009)0949),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2010)0046.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2010)0047.
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dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) 
(COM(2009)0336),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 5 marca 2009 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego 
w UE”(SEC(2009)0283),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. na temat handlu 
międzynarodowego i internetu1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. zatytułowany 
„Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku: Drugie 
wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich” (COM(2009)0025) oraz 
towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Druga tablica 
wyników dla rynków konsumenckich” (SEC(2009)0076),

– mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania 
konsumentów do środowiska cyfrowego2,

– uwzględniając art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE3 z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym,

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE4 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 
(wersja ujednolicona),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskiego prawa 
umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek5, a także rezolucję z dnia 7 września 2006 r. 
w sprawie europejskiego prawa umów6,

– uwzględniając obowiązujące obecnie we Wspólnocie akty prawne regulujące kwestie 
ochrony konsumentów, handlu elektronicznego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE 
dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0334),

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie ze stosowania dyrektywy o handlu elektronicznym 
z dnia 21 listopada 2003 r. (COM(2003)0702),

                                               
1 Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 112.
2 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 370.
3 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
4 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
5 Dz.U. L 292 E z 1.12.2006, s. 109.
6 Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 247.
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– uwzględniając dyrektywę 2002/65/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość 
oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE,

– uwzględniając wzorcowe przepisy UNCITRAL dla handlu elektronicznego z 1996 r., 
wzorcowe przepisy UNCITRAL dla podpisów elektronicznych oraz konwencję 
UNCITRAL z 2005 r. o wykorzystaniu formy elektronicznej do zawierania kontraktów 
międzynarodowych2,

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk 
i działań Unii, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod 
uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz protokół nr 26 do niego w sprawie usług świadczonych 
w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7–0000/2010),

A. mając na uwadze, że Europa powinna nie tylko poszukiwać sposobów na pełne 
ukształtowanie rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym, ale także powinna 
zbadać, w jaki sposób rynek wewnętrzny można uzupełnić poprzez handel elektroniczny,

B. mając na uwadze, że handel elektroniczny jest główną siłą internetu oraz ważnym 
katalizatorem osiągania celów strategii UE 2020 w obszarze rynku wewnętrznego; mając 
na uwadze, że w celu przezwyciężenia utrzymujących się barier ważna jest współpraca 
wszystkich zainteresowanych podmiotów;

C. mając na uwadze, że doprowadzenie do skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celów agendy lizbońskiej w 
zakresie intensywniejszego wzrostu, zwiększenia zatrudnienia i konkurencji z korzyścią 
dla 500 milionów konsumentów w UE,

D. mając na uwadze, że drugie sprawozdanie ze stosowania dyrektywy o handlu 
elektronicznym jest opóźnione o 5 lat, ponieważ powinno być dostępne w 2005 r. (art. 21 
dyrektywy 2000/31/WE);

E. mając na uwadze, że europejscy konsumenci i przedsiębiorcy nie mają dużego zaufania 
do środowiska cyfrowego i że Europa zostaje w tyle za USA i Azją, jeśli chodzi 
o niektóre aspekty handlu elektronicznego,

F. mając na uwadze, że rozdrobnienie części rynku elektronicznego w UE stanowi 
zagrożenie dla praw określonych w dorobku wspólnotowym,

G. mając na uwadze, że europejscy konsumenci i przedsiębiorstwa mają niewielką pewność 
prawną w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego oraz że jedna 
transakcja elektroniczna podlega wielu przepisom ustanawiającym rozbieżne wymogi, co 

                                               
1 Dz.U. L 271 z 9.10.2002 s. 16.
2 http://www.un.or.at/unictral
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powoduje, że ani podmioty gospodarcze, ani konsumenci nie mają dostępu do jasnych 
i łatwo wykonalnych przepisów;

H. mając na uwadze, że zwiększający się transgraniczny wymiar rynków konsumenckich 
niesie nowe wyzwania dla organów zajmujących się egzekwowaniem prawa, które 
ograniczone są ramami prawnymi oraz fragmentacją ram regulacyjnych,

I. mając na uwadze, że korzystający z handlu elektronicznego mają prawo do rekompensaty 
w przypadku, gdy zostaną dotknięci nielegalnymi działaniami, ale w praktyce napotykają 
na duże przeszkody we wnoszeniu takich spraw do sądu w związku z wysokimi 
kosztami, długimi i skomplikowanymi procedurami oraz ryzykiem związanym 
z prowadzeniem sporu sądowego, szczególnie w przypadkach transgranicznych;

J. mając na uwadze, że pomimo znacznego potencjału systemów alternatywnego 
rozstrzygania sporów korzysta z nich regularnie tylko 5% sprzedawców detalicznych, 
a 40% spośród nich nie wie o możliwościach stosowania tego narzędzia,

K. mając na uwadze, że ujednolicenie najważniejszych praw konsumenta, a także kosztów 
pocztowych i bankowych, opłat z tytułu praw autorskich, procedur VAT i praktyk 
z dziedziny ochrony danych znacząco przyczyniłoby się do utworzenia faktycznego 
jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów,

L. mając na uwadze, że handel elektroniczny przyczynia się do rozwoju ekologicznego 
jednolitego rynku poprzez wykorzystanie technologii niskoemisyjnych i sprzyjających 
środowisku, a także norm, etykiet, produktów i usług o takich właściwościach,

Wprowadzenie
1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie 

transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE;

2. wzywa Komisję do harmonizacji wszystkich definicji w tym obszarze, doceniając 
równocześnie ciężką pracę, jaką wykonano w dziedzinach związanych z handlem 
elektronicznym;

3. podkreśla potrzebę prowadzenia aktywnej polityki w celu umożliwienia obywatelom 
i przedsiębiorstwom czerpania pełnych korzyści z rynku wewnętrznego oferującego 
produkty i usługi wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach; podkreśla, że w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego ma to szczególne znaczenie dla zwalczania rosnących 
nierówności oraz ochrony narażonych konsumentów, grup o niskich dochodach i małych 
i średnich przedsiębiorstw;

Przeciwdziałanie rozdrobnieniu rynku wewnętrznego on-line
4. wzywa do unormowania informacji podawanych w handlu elektronicznym przed 

zawarciem umowy, dbając równocześnie o to, by minimalna harmonizacja informacji 
obowiązywała w umowach zawieranych bezpośrednio w niektórych sektorach, np. 
w świadczeniach zdrowotnych i w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami;

5. wzywa do ujednolicenia konkretnych przepisów i praktyk, tak aby pozwolić podmiotom 
handlującym na odległość i prowadzącym sprzedaż bezpośrednią na rozszerzanie 
oferowanych gwarancji i odpowiedzialności prawnej poza granice państwa, w którym 
funkcjonują,
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6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do proponowania środków i zawierania 
porozumień w celu ułatwiania i racjonalizacji obowiązków dotyczących podatku VAT 
w transgranicznym handlu elektronicznym;

7. podkreśla potrzebę uproszczenia i racjonalizacji środków dotyczących odpadów ze 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, transgranicznego zarządzania opłatami z tytułu 
praw autorskich od niezapisanych nośników lub urządzeń nagrywających, a także 
przepisów UE obejmujących transgraniczne elektroniczne wystawianie faktur 
(fakturowanie elektroniczne) w sprzedaży na odległość;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wykonywania art. 
20 ust 2 dyrektywy usługowej, oraz wzywa Komisję do zaproponowania przepisu 
odnoszącego się do dostępu do produktów dostarczanych w obrocie transgranicznym, 
zgodnie z tym artykułem;

Uzupełnienie rynku wewnętrznego przez handel elektroniczny
9. wzywa do podjęcia środków zmierzających do zwiększenia liczby użytkowników 

internetu oraz poprawy jakości, ceny i prędkości sieci w tych państwach i regionach Unii, 
które nie posiadają połączeń dobrej jakości;

10. wzywa Komisję do rozpoczęcia formułowania norm europejskich ułatwiających 
transgraniczny handel elektroniczny, zmniejszenia różnic między przepisami 
obowiązującymi w różnych państwach członkowskich oraz usunięcia obowiązku 
posiadania sklepu tradycyjnego przed rozpoczęciem sprzedaży w internecie, ponieważ 
uniemożliwia to konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pełne 
korzystanie z potencjału rynku wewnętrznego w środowisku elektronicznym;

11. podkreśla potrzebę dokonania przeglądu przepisów dotyczących dystrybucji wyłącznej 
i selektywnej w celu zmniejszenia barier w sprzedaży on-line;

12. podkreśla potrzebę zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw w handlu 
elektronicznym, tak aby konsument zawsze wiedział, kim jest dostawca oraz czy jest on 
pośrednikiem, czy też dostawcą bezpośrednim;

13. wzywa Komisję, aby nałożyła na przedsiębiorców używających dobrowolnie umów 
standardowych i standardowych ogólnych warunków umownych obowiązek zaznaczania 
postanowień umownych różniących się od postanowień zawartych w tych umowach;

14. wzywa Komisję, by rozszerzyła stosowanie zasad regulujących umowy zawierane na 
odległość na umowy zawierane między konsumentem a podmiotami handlowymi 
i dotyczące operacji prowadzonych podczas aukcji on-line oraz na umowy dotyczące 
usług turystycznych (bilety lotnicze, pobyt w hotelu, wynajem pojazdów, usługi z branży 
rekreacji itd.) zamawianych indywidualnie przez internet;

15. wzywa Komisję do wyjaśnienia przepisów dotyczących akwizycji (bezpośredniej 
i pośredniej) prowadzonej w innych państwach członkowskich przy wykorzystaniu 
internetu;

Zwiększenie ochrony prawnej użytkowników w transgranicznym handlu elektronicznym
16. wzywa do wprowadzenia obowiązku audytów zewnętrznych dla niektórych szczególnych

typów usług elektronicznych, w przypadku których występuje zwiększona potrzeba 
pełnego zabezpieczenia tych usług w celu ochrony informacji i danych osobowych (np. 
w przypadku bankowości internetowej);
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17. uważa, że doskonalenie mechanizmów nadzoru rynku, przejrzystości przepisów 
i egzekwowania prawa w celu zwiększenia zaufania konsumentów ma podstawowe 
znaczenie, ponieważ wydatki konsumpcyjne będą ważnym czynnikiem ożywienia 
gospodarczego; przyjmuje stanowisko, że władze publiczne muszą otrzymać więcej 
środków, aby zbadać kwestię nielegalnych praktyk handlowych i ostatecznie je 
powstrzymać; wzywa do utworzenia europejskiego systemu wczesnego ostrzegania przed 
nieuczciwymi praktykami w środowisku cyfrowym, obejmującego bazę danych; wzywa 
Komisję do uaktualniania RAPEX-u (system szybkiego ostrzegania) w miarę potrzeb;

18. wzywa do harmonizacji przepisów dotyczących nieuczciwych postanowień umownych, 
tak aby ustanowić wspólną unijną klauzulę dotyczącą nieuczciwości w celu zapewnienia 
przestrzegania tych samych norm przez władze krajowe i sądy przy ocenianiu 
postanowień umownych;

19. wzywa do utworzenia we wszystkich państwach członkowskich niezależnych agencji 
ochrony użytkowników handlu elektronicznego w pełni uprawnionych do wnoszenia 
spraw przed sądy krajowe w celu ochrony interesów producentów i konsumentów;

20. podziela pogląd Komisji, że alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów, takie jak 
mediacja i arbitraż bądź ugody pozasądowe, mogą stanowić wygodną i atrakcyjną opcję 
dla konsumentów; nalega, aby państwa członkowskie zachęcały do rozwijania 
alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów w celu podniesienia poziomu 
ochrony konsumenta i zmaksymalizowania zgodności z przepisami; przypomina dobre 
doświadczenia SOLVIT-u i sieci europejskich centrów konsumenckich; wzywa do 
utworzenia europejskiego systemu informacyjnego dla e-konsumentów, oferującego 
szczegółowe porady i informacje na temat praw i obowiązków na rynku cyfrowym, lecz 
podkreśla, że takie mechanizmy powinny uzupełniać, a nie zastępować sądowe bądź 
administracyjne środki służące egzekwowaniu przepisów;

21. podkreśla potrzebę opracowania i ujednolicenia przepisów zapewniających wysoki 
poziom prawnej ochrony małoletnich oraz zachęca do inicjowania kampanii 
informacyjnych dla rodziców, nauczycieli i opiekunów uświadamiających im ich 
odpowiedzialność za informowanie dzieci o ryzyku korzystania z handlu on-line oraz 
znaczenie zachowania czujności przy korzystaniu z internetu przez dzieci;

22. podkreśla potrzebę odpowiedniego szkolenia i edukowania urzędników służby cywilnej 
oraz pracowników organów sądowych w zakresie przepisów UE dotyczących ochrony 
konsumentów;

Strategia e-zaufania w celu zwiększenia zaufania osób korzystających z handlu 
elektronicznego
23. domaga się precyzyjniejszych i usprawnionych horyzontalnych instrumentów prawnych 

i harmonizacji niektórych aspektów prawa umów konsumenckich; jest zdania, że 
powinno to obejmować inne dyrektywy, np. o usługach finansowych na odległość i 
o handlu elektronicznym;

24. jest przekonany, że można zwiększyć zaufanie konsumentów poprzez akredytowane 
organy europejskie lub znaki zaufania gwarantujące wiarygodność i jakość produktów 
znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym; jest zdania, że należy 
utworzyć stały europejski znak zaufania;

25. wzywa do ustanowienia programu dotacji i wykorzystania istniejących instrumentów 
finansowych do finansowania projektów mających na celu podnoszenie zaufania 
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konsumentów do handlu elektronicznego, w tym kampanii szkoleniowych 
i informacyjnych lub projektów polegających na sprawdzaniu w praktyce jakości usług 
on-line (np. tzw. tajemniczy klient); podkreśla potrzebę utworzenia elektronicznego 
modelu edukacyjnego opartego na projekcie Dolceta (Development of On-Line 
Consumer Education Tools for Adults - Rozwój narzędzi edukacyjnych online dla 
dorosłych konsumentów);

26. wzywa Komisję do opracowania unijnej karty praw użytkownika w obszarze usług online 
i handlu elektronicznego, zgodnie z celami strategii UE 2020;

° °

27. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE
Wprowadzenie

Handel elektroniczny jest główną siłą internetu oraz ważnym katalizatorem osiągania celów 
strategii UE 2020 w obszarze rynku wewnętrznego. Dla przezwyciężenia utrzymujących się 
barier ważna jest współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Luki w jednolitym rynku stają się jeszcze bardziej widoczne, gdy spojrzy się na handel 
transgraniczny. Swobodny przepływ towarów w Europie bardzo ogranicza rozdrobnienie 
przepisów krajowych. Dane na temat stanu handlu elektronicznego w UE wykazują, że 
w 2009 r. jeden konsument na trzech kupił co najmniej jeden towar on-line, ale tylko 7% 
konsumentów europejskich miało odwagę dokonać zakupów w innym państwie 
członkowskim. Niejawne badania UE na temat praktyk w handlu elektronicznym wykazują, 
że 60% podejmowanych przez konsumentów prób zakupienia towarów poza granicami 
własnego państwa w UE jest nieudanych z powodu niezawarcia transakcji lub odmowy 
wysyłki przez sprzedającego, nawet jeśli w połowie z 11 000 zbadanych przypadków 
kupujący mógłby zaoszczędzić co najmniej 10% kupując przez internet za granicą, włączając 
w to koszty wysyłki.

Ratyfikowany już Traktat z Lizbony mający na celu racjonalizację procesów politycznych 
w UE mógłby pomóc w zwalczaniu tego rozdrobnienia.

W dobie kryzysu gospodarczego jeszcze ważniejsze staje się to, aby Europa działała sprawnie 
i szybko w celu przezwyciężenia tych barier. Jednolity rynek UE obejmuje ponad 500 mln 
konsumentów. Ale nie widać tego, gdy wchodzi się do internetu i próbuje coś kupić. Obecnie 
jednolity rynek zawodzi konsumentów, szczególnie wtedy, gdy próbują funkcjonować 
w internecie. Transgraniczny handel internetowy nie rozwija się tak szybko jak krajowy 
handel internetowy w związku z transgranicznymi barierami:

 Wiele stron internetowych zezwala na zakup online tylko wtedy, gdy posiada się 
tradycyjny adres w danym państwie. Jedno z badań wykazało, że 61% transakcji 
transgranicznych nie zostaje ukończonych ze względu na to, że sklep internetowy nie 
obsługuje państwa miejsca zamieszkania konsumenta. Należy stworzyć także zachęty 
dla podmiotów krajowych.

 Nawet pomimo tego, że połowa gospodarstw domowych w UE posiada szybkie łącze 
internetowe, konsumentów przed zakupami on-line powstrzymuje brak zaufania. Inne 
badanie wykazało, że tylko 12% użytkowników internetu w UE czuje się bezpiecznie 
dokonując zakupów w internecie. Zachęcające jest to, że jest silne pragnienie 
korzystania z jednolitego rynku. Jedna trzecia konsumentów rozważyłaby zakupy on-
line w innym kraju, ponieważ są one tańsze lub lepsze. Jednakże zakupów takich 
dokonuje tylko 7%. Jeżeli konsumenci nabiorą większego zaufania, mogłoby to 
odblokować potencjał gospodarczy jednolitego europejskiego rynku on-line o wartości 
dochodów ponad 100 mld euro.

 Brakuje skutecznego egzekwowania przepisów i dochodzenia roszczeń, co jest 
niezbędne dla właściwego funkcjonowania rynków. Istnieją duże różnice między 
państwami członkowskimi, co wywołuje brak satysfakcji konsumentów 
z rozwiązywania problemów powstających w transgranicznym handlu 
elektronicznym.
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Zwiększenie zaufania wszystkich podmiotów działających na rynku elektronicznym wymaga 
szybkiego usprawniania wdrażania przepisów unijnych, z korzyścią dla wszystkich 
konsumentów i sprzedawców. Przywódcy Unii Europejskiej i decydenci muszą przyjrzeć się 
obecnym ramom regulacyjnym dotyczącym umów dystrybucji, przepisom o znakach 
towarowych, przepisom dotyczącym usług i konsumentów, tak aby odpowiadały one 
potrzebom rynku XXI wieku i sprzyjały zarówno konsumentom, jak i sprzedawcom.

Najważniejszym wyzwaniem jest osiągnięcie rzeczywistego jednolitego rynku on-line 
w Europie. Można to uczynić jedynie poprzez dostosowanie gospodarki UE do 
konkurencyjnego rynku światowego XXI wieku. Należy utworzyć silny rynek europejski 
pozwalający UE na konkurowanie na rynku światowym. Europa musi także dysponować 
spójnym zestawem przepisów zwiększających zaufanie konsumentów i sprzedawców, co 
spowoduje, ze UE będzie przewodzić w gospodarce cyfrowej na skalę światową. W tym celu 
ważne jest, aby istniały wyraźne wskazówki dla użytkowników handlu elektronicznego, 
szczególnie co do zakresu ujawnianych informacji oraz uczciwych praktyk handlowych, które 
muszą zapewnić podmioty gospodarcze i których mogą oczekiwać konsumenci w handlu 
elektronicznym.

Ważne jest, aby podjąć zdwojone wysiłki wspierające handel elektroniczny i zachęcające jego 
użytkowników do większego zaufania poprzez informowanie ich o ich prawach oraz o tym, 
jak wzmocnić ich pozycję w handlu elektronicznym.

Komisja i krajowe organy egzekwowania prawa muszą zatem wzmóc wysiłki, aby osiągnąć 
najwyższy poziom ochrony użytkowników handlu elektronicznego i wzbudzić w nich 
zaufanie, które pozwoli im w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku. Doskonalenie 
mechanizmów nadzoru rynku i egzekwowania prawa w celu wzbudzenia zaufania 
producentów i konsumentów ma podstawowe znaczenie dla transgranicznego handlu 
elektronicznego. To z kolei doprowadzi do zwiększenia wydatków konsumpcyjnych, co 
będzie także zasadniczym czynnikiem ożywienia gospodarczego.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trzynaście zaleceń do opracowywania polityki 
i praktyk w obszarze transgranicznego handlu elektronicznego określonych w komunikacie 
Komisji. Sprawozdawca zachęca także do głębszej krytycznej analizy możliwych sposobów 
osiągania postępu w sześciu priorytetowych obszarach działania wymienionych poniżej, 
które, jak sądzi, są zasadnicze dla zwiększania i umacniania transgranicznego handlu 
elektronicznego:

1. Należy zwiększyć dostęp użytkowników do internetu w Europie. Aby móc 
dokonywać zakupów on-line, konsument musi uzyskać jakiś rodzaj dobrego 
jakościowo dostępu co sieci. Należy podjąć pewne działania zmierzające do 
zwiększenia liczby użytkowników internetu oraz poprawy jakości, ceny i prędkości 
sieci w tych państwach i regionach Unii, które nie posiadają połączeń dobrej jakości.

2. Należy przezwyciężyć rozdrobnienie rynku on-line. Wielu sprzedawców tworzy 
bariery rynkom transnarodowym, ponieważ niektóre usługi nie są dostępne on-line 
osobom z pewnych regionów lub państw Unii. Czasem wynika to z przekierowania 
konsumentów na ich strony krajowe przy wykryciu IP z innego kraju, a czasem 
sprzedawcy po prostu odmawiają sprzedaży konsumentom z niektórych określonych 
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krajów. Konieczne jest więc usprawnienie stosowania art. 20 ust. 2 dyrektywy 
usługowej, który zabrania dyskryminacji klientów na podstawie ich narodowości czy 
miejsca zamieszkania.

3. Należy przezwyciężyć rozdrobnienie przepisów ochrony konsumentów.
Stosowanie nowej dyrektywy o prawach konsumentów będzie krokiem naprzód nie 
tylko przy podpisywaniu umów, ale także może przyczynić się do przezwyciężenia 
problemów, które mogą pojawić się między kupującym a sprzedającym podlegającym 
tym samym regulacjom.

4. Konieczne jest zwiększenie zaufania konsumentów do zakupów on-line. Wielu 
konsumentów nie dokonuje zakupów on-line, ponieważ z różnych względów nie mają 
zaufania do bezpieczeństwa tego rynku. Niektórzy czują się bezbronni, kupując od 
kogoś, kogo nie mogą zobaczyć, ponieważ myślą, że sprzedający mogą nie być godni 
zaufania, albo że mogą zaoferować produkt wadliwy, odmienny od pokazanego na 
ekranie. W celu wzbudzenia większego zaufania na rynku on-line można podjąć 
pewne działania:

 utworzenie i stosowanie europejskiego znaku zaufania;
 zwiększenie czujności i nadzoru nad siecią;
 opracowanie kampanii informacyjnych, poprzez które konsumenci mogliby 

dowiedzieć się, jakie przysługują im prawa, jakie elementy musi posiadać
strona internetowa, aby była ona godna zaufania, jakie są bezpieczne formy 
płatności itd.;

 zapewnienie ochrony konsumentów poprzez bezpieczeństwo i ochronę danych 
osobowych.

5. Należy opracować inicjatywy zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia 
handlu w internecie. Wiele przedsiębiorstw nie prowadzi handlu w internecie ze 
względu na wiele niedogodności, które mogą napotkać. Niektóre przepisy dotyczące 
podatków, zarządzania odpadami itd. zbyt mocno różnią się na różnych rynkach 
krajowych, co powoduje, że otoczenie biznesowe staje się dla sprzedawców złożone, 
kosztowne i nieprzewidywalne. Z tego względu konieczne jest przyjęcie przepisów, 
które zachęcałyby sprzedawców do prowadzenia działalności w tym obszarze, 
z korzyścią dla konsumentów:

 uproszczenie obowiązków związanych ze sprawozdawczością VAT dla 
podmiotów handlujących na odległość;

 usprawnienie mechanizmów płatności stosowanych on-line;
 ujednolicenie kosztów pocztowych i bankowych w UE;
 znalezienie praktycznych rozwiązań problemów związanych z płatnościami 

i prawami własności intelektualnej, tak aby dostawcy nie musieli uiszczać 
opłat w różnych krajach za te same towary;

 uregulowanie na szczeblu europejskim skali reklam w internecie;
 usprawnienie mechanizmów rozwiązywania konfliktów między dostawcą 

a konsumentem.

6. Trzeba podjąć wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa małoletnich korzystających 
z internetu. Należy na szczeblu europejskim uregulować skuteczne mechanizmy w celu 
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zapewnienia ochrony małoletnich przed dostępem do szkodliwych dla nich treści, wraz 
z pornografią, zakupami tytoniu i alkoholu, zakładami przez internet, rozmowami z obcymi 
oraz korzystaniem z serwisów społecznościowych.

Sprawozdawca jest zdania, że chodzi o stosowanie i dostosowanie przepisów UE 
obowiązujących na tradycyjnym rynku, tak aby miały one zastosowanie do rynku 
elektronicznego, co pozwoli na pełne i faktyczne urzeczywistnienie europejskiego rynku 
wewnętrznego gotowego na stawienie czoła wyzwaniom gospodarki światowej XXI wieku.


