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Przedmiot:  Petycja nr 0038/2019, którą złożył L.B. (Rumunia), w sprawie 
dyskryminacji przez eBay wobec kupujących z Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia serwis eBay za dyskryminowanie kupujących z Rumunii. 
Składający petycję zamierzał kupić na wyżej wymienionej platformie pewne produkty z 
Japonii, których sprzedaż nie jest ograniczona w UE, a których transport (płyty kompaktowe) 
nie stanowi żadnego ryzyka. Składający petycję zaznacza, że sprzedawca nie ma trudności ze 
sprzedażą do Rumunii, ale eBay blokuje jego ofertę, ponieważ dostawy do Rumunii są 
ograniczone. Składający petycję twierdzi, że sprzedawca sprzedaje ten sam produkt do wielu 
innych państw członkowskich bez ograniczeń. Składający petycję potępia fakt, że eBay 
blokuje oferty z Rumunii, Bułgarii i Łotwy.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 kwietnia 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 9 lipca 2019 r.

 Uwagi Komisji 

Aby ułatwić dostęp transgraniczny do ofert na rynku wewnętrznym, przyjęto rozporządzenie 
w sprawie blokowania geograficznego1, które obowiązuje od 3 grudnia 2018 r. i dotyczy 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 
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problemu blokowania geograficznego oraz nieuzasadnionej dyskryminacji klientów ze 
względów związanych z przynależnością państwową, miejscem zamieszkania lub miejscem 
prowadzenia działalności.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich handlowców, w tym internetowych platform 
handlowych działających w obrębie Unii, tj. do każdej osoby działającej w celach związanych 
z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Rozporządzenie ma zastosowanie 
zarówno do transakcji między przedsiębiorstwami a konsumentami, jak i do transakcji między 
przedsiębiorstwami, przy czym w tym drugim przypadku zakup musi mieć na celu wyłącznie 
użytkowanie końcowe (a nie np. odsprzedaż, przetworzenie, przekształcenie itp.).

Artykuł 3 rozporządzenia zabrania handlowcom blokowania dostępu do swoich stron 
internetowych lub ich części oraz przekierowywania klientów bez ich zgody do innych wersji 
strony internetowej lub jej części. Ponadto w artykule 4 rozporządzenia przewidziano 
obowiązek traktowania klientów z UE (w tym konsumentów i innych użytkowników 
końcowych) w taki sam sposób w takiej samej sytuacji, niezależnie od ich obywatelstwa, 
miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności (zakup na warunkach klienta 
lokalnego). 

Rozporządzenie nie nakłada na handlowców obowiązku dostawy w całej Unii, jednak w 
rozporządzeniu zakazuje się praktyk polegających na odmowie dostępu do towarów lub usług 
ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności 
klienta, jeżeli klient chce zaakceptować warunki określone przez handlowca, takie jak 
dostawa na obszarze obsługiwanym przez handlowca lub odbiór w jego siedzibie, o ile 
przewidziano taką możliwość. Zakaz ten może potencjalnie obejmować praktykę 
ograniczania możliwości składania ofert przez klientów w niektórych państwach 
członkowskich w odniesieniu do pewnych produktów przeznaczonych do sprzedaży na 
internetowej platformie handlowej, jeżeli towary są dostarczane do państwa członkowskiego, 
do którego handlowiec oferuje dostawę, lub są odbierane w miejscu uzgodnionym przez 
handlowca i klienta w państwie członkowskim, w którym handlowiec oferuje taką możliwość.

Egzekwowanie tego rozporządzenia wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich. 
Jeżeli składający petycję uważa, że dany handlowiec naruszył swoje obowiązki wynikające z 
rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, składający petycję ma prawo wystąpić 
ze skargą do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma 
siedzibę lub w którym świadczona jest usługa. Jeżeli chodzi o walkę z transgranicznymi lub 
powszechnymi naruszeniami zbiorowych interesów konsumentów, wspomniane 
rozporządzenie wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów2.

oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 60I z 2.3.2018, s. 1-15.
2 Rozporządzenie (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 (tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1-11).
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Ponadto państwa członkowskie muszą również wyznaczyć organy, które będą służyć 
konsumentom praktyczną pomocą w przypadku sporu z handlowcem wynikającego ze 
stosowania rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, polegającą m.in. na 
informowaniu o obowiązujących przepisach i środkach zaradczych przysługujących w 
przypadku sporu, a także wspierać się nawzajem pomocą z wyznaczonymi organami w 
innych państwach członkowskich.

Informacje na temat obowiązujących środków krajowych, organach egzekwowania prawa i 
organach pomagających konsumentom wyznaczonych w poszczególnych państwach 
członkowskich (aktualizowane na bieżąco po uzyskaniu powiadomienia od państw 
członkowskich o przyjętych środkach) są dostępne na następującej stronie internetowej: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (należy kliknąć na 
odpowiednie państwo członkowskie na mapie).

Komisja zapewniła również szerokie wsparcie handlowcom i organom państw 
członkowskich, aby zagwarantować prawidłowe stosowanie nowych przepisów. Dostępny 
jest na przykład obszerny dokument zawierający szereg odpowiedzi na pytania z tego 
zakresu3, którego celem jest zadbanie o prawidłowe stosowanie przepisów. Komisja 
monitoruje również wdrażanie przepisów przez państwa członkowskie i handlowców.

Wniosek

Rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego, które ma zastosowanie do wszystkich 
handlowców, w tym internetowych platform handlowych, działających w Unii, zapobiega 
nieuzasadnionej dyskryminacji klientów ze względu na ich obywatelstwo, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Rozporządzenie to zakazuje, pod 
pewnymi warunkami, stosowania zróżnicowanych ogólnych warunków dostępu do towarów 
lub usług ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem 
zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności. Zakaz ten może potencjalnie 
obejmować praktykę ograniczania możliwości składania ofert przez klientów w niektórych 
państwach członkowskich w odniesieniu do pewnych produktów przeznaczonych do 
sprzedaży na internetowej platformie handlowej, jeżeli towary są dostarczane do państwa 
członkowskiego, do którego handlowiec oferuje dostawę, lub są odbierane w miejscu 
uzgodnionym przez handlowca i klienta w państwie członkowskim, w którym handlowiec 
oferuje taką możliwość.

Składający petycję może skontaktować się z krajowym organem ds. pomocy konsumentom, 
aby uzyskać praktyczne wsparcie w celu wyjaśnienia stosowania rozporządzenia (UE) 
2018/302 w jego sprawie.

Stosowanie środków w przypadku naruszeń rozporządzenia (UE) 2018/302 w konkretnych 
przypadkach jest zadaniem organów krajowych wyznaczonych do egzekwowania 
rozporządzenia. W zależności od konkretnych okoliczności sprawy (np. od tego, czy 

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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sprzedawca jest zawodowym przedsiębiorstwem handlowym, czy też od roli, jaką dana 
platforma handlowa pełni w danej transakcji), krajowe organy egzekwowania prawa powinny 
być w stanie ustalić, czy przepisy tego rozporządzenia zostały naruszone, i powinny 
zastosować odpowiednie środki.

Komisja ściśle monitoruje wdrażanie rozporządzenia przez handlowców i państwa 
członkowskie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

Aby ułatwić dostęp transgraniczny do ofert na rynku wewnętrznym, przyjęto rozporządzenie 
w sprawie blokowania geograficznego4, które obowiązuje od 3 grudnia 2018 r. i dotyczy 
problemu blokowania geograficznego oraz nieuzasadnionej dyskryminacji klientów ze 
względów związanych z przynależnością państwową, miejscem zamieszkania lub miejscem 
prowadzenia działalności.  

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich handlowców sprzedających towary lub 
usługi w Unii, tj. do każdej osoby działającej w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą lub zawodową. Rozporządzenie ma także zastosowanie do rynków, na 
których działają oni jako handlowcy, na przykład w przypadku świadczenia usług 
pośrednictwa. Ponadto rozporządzenie ma zastosowanie zarówno do transakcji między 
przedsiębiorstwami a konsumentami, jak i do transakcji między przedsiębiorstwami, przy 
czym w tym drugim przypadku zakup musi mieć na celu wyłącznie użytkowanie końcowe (a 
nie np. odsprzedaż, przetworzenie, przekształcenie itp.). 

Artykuł 3 rozporządzenia zabrania handlowcom blokowania dostępu do swoich stron 
internetowych lub ich części oraz przekierowywania klientów bez ich zgody do innych wersji 
strony internetowej lub jej części. Ponadto w artykule 4 rozporządzenia przewidziano 
obowiązek traktowania klientów z UE (w tym konsumentów i innych użytkowników 
końcowych) w taki sam sposób w takiej samej sytuacji, niezależnie od ich obywatelstwa, 
miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności (zakup na warunkach klienta 
lokalnego). Rozporządzenie nie nakłada wprawdzie na handlowców obowiązku dostawy w 
całej Unii, jednak w sytuacjach określonych w rozporządzeniu zakazuje się odmowy dostępu 
do towarów lub usług ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce 
prowadzenia działalności klienta, jeżeli klient chce zaakceptować warunki określone przez 
handlowca, takie jak dostawa na obszarze obsługiwanym przez handlowca lub odbiór w jego 
siedzibie. 

Za egzekwowanie przepisów tego rozporządzenia odpowiadają państwa członkowskie. Jeżeli 
składający petycję uważa, że dany handlowiec naruszył swoje obowiązki wynikające z 

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 
oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 60I z 2.3.2018, s. 1-15.
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rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, klient ma prawo wystąpić ze skargą 
do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę 
lub w którym świadczona jest usługa. Ponadto państwa członkowskie muszą również 
wyznaczyć organy, które będą służyć konsumentom praktyczną pomocą w przypadku sporu z 
handlowcem wynikającego ze stosowania rozporządzenia w sprawie blokowania 
geograficznego, polegającą m.in. na informowaniu o obowiązujących przepisach i środkach 
zaradczych przysługujących w przypadku sporu, a także wspierać się nawzajem pomocą z 
wyznaczonymi organami w innych państwach członkowskich. Ponadto w celu lepszego 
zadbania o interes gospodarczy konsumentów w kontekście transgranicznym egzekwowanie 
przepisów rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego jest również objęte 
rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów5. 

Informacje na temat obowiązujących środków krajowych, organach egzekwowania prawa i 
organach pomagających konsumentom wyznaczonych w poszczególnych państwach 
członkowskich (aktualizowane na bieżąco po uzyskaniu powiadomienia od państw 
członkowskich o przyjętych środkach) są dostępne na stronie internetowej 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (należy kliknąć na mapie 
na odpowiednie państwo członkowskie).

Komisja zapewniła również szerokie wsparcie handlowcom i organom państw 
członkowskich, aby zagwarantować prawidłowe stosowanie nowych przepisów. Dostępny 
jest na przykład obszerny dokument zawierający szereg odpowiedzi na pytania z tego zakresu, 
którego celem jest zadbanie o prawidłowe stosowanie przepisów. Komisja monitoruje 
również wdrażanie przepisów przez państwa członkowskie i handlowców.

Wniosek

Prawodawstwo UE dotyczące blokowania geograficznego zabrania dyskryminacji klientów ze 
względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności w 
określonych sytuacjach. Ustalenie, czy przepisy te zostały naruszone w praktyce, należy do 
właściwych krajowych organów wykonawczych.

Komisja ściśle monitoruje wdrażanie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego 
przez handlowców i państwa członkowskie.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 
ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG), 
Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1–26.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

