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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0588/2010, którą złożył Reinhard Rink (Niemcy) w sprawie 
nierównego traktowania w świetle art. 5 lit. e) dyrektywy 2000/31/WE w 
sprawie handlu elektronicznego

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z art. 5 lit. e) dyrektywy 2000/31/WE w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) w przypadku usługodawców, 
których działalność podlega systemowi udzielania zezwoleń, w informacjach 
identyfikacyjnych należy podać dane szczegółowe dotyczące właściwych organów 
nadzorczych. Inni usługodawcy, prywatni lub publiczni, których działalność wchodzi w 
zakres kompetencji danego organu regulacyjnego, lecz nie podlega systemowi udzielania 
zezwoleń, nie muszą podawać tych danych w informacjach identyfikacyjnych. Składający 
petycję jest zdania, że jest to niesprawiedliwe i zwraca się o zmianę tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy o handlu elektronicznym1 państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia tego, by usługodawca udostępniał publicznie pewne minimum informacji, w 
tym nazwę, adres geograficzny i adres poczty elektronicznej, tytuł zawodowy, informację o 
rejestracji w organizacji zawodowej lub odniesienie do odpowiednich zasad wykonywania 

                                               
1 Dyrektywa 2000/31/WE Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1–16.
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zawodu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) gdy dana działalność podlega systemowi udzielania 
zezwoleń, usługodawca musi podać szczegółowe dane dotyczące właściwych organów 
nadzorczych.

Komisja przypomina, że art. 5 dyrektywy o handlu elektronicznym nie zawiera 
wyczerpującego wykazu ogólnych wymogów informacyjnych. Zawiera jedynie te wymogi 
informacyjne, które uznano za najbardziej istotne dla rozwoju usług społeczeństwa 
informacyjnego. Państwa członkowskie mają jednak prawo wymagać od usługodawców 
mających siedzibę ich terytorium udostępniania innych informacji, z zastrzeżeniem zgodności 
z prawem UE. Mogą to być informacje na temat organów nadzorczych, którym podlegają 
usługodawcy nieobjęci systemem udzielania zezwoleń.

W ostatnim czasie Komisja zorganizowała konsultacje społeczne w celu określenia 
czynników hamujących rozwój handlu elektronicznego oraz oceny wpływu dyrektywy o 
handlu elektronicznym. Konsultacje objęły m.in. wymogi informacyjne określone w 
dyrektywie. Komisja otrzymała ponad 430 odpowiedzi i obecnie dokładnie bada opinie 
respondentów.

Wnioski

Na podstawie wyników konsultacji społecznych oraz wyników dyskusji z zainteresowanymi 
stronami Komisja w 2011 r. przedstawi komunikat w sprawie handlu elektronicznego, w 
ramach którego będzie rozważać kwestię ogólnych wymogów informacyjnych.


