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Parlament przyjął przepisy, które ułatwią
transgraniczne zakupy w internecie
 

Możliwość  transakcji  przez  Internet  w  innym  kraju  UE  nie  będzie  mogła  być
blokowana,  nie  będzie  automatycznego  przekierowania.
 
Sprzedawcy będą musieli traktować osoby dokonujące zakupów transgranicznych
tak samo jak nabywców krajowych: te same warunki sprzedaży, te same ceny.
 
Aż  63% stron  internetowych  nie  pozwala  kupującym z  innego  państwa  UE na
dokonywanie  zakupów,  wynika  z  badań.
 

Klienci kupujący przez inernet uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług takich jak
rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków
rozrywki w UE.
 
Nowe przepisy zapewnią konsumentom większą możliwość wyboru strony internetowej, na
której  chcą  kupować  towary  lub  usługi.  Znacznie  ograniczone  zostaną  bowiem praktyki
handlowe polegające na blokowaniu dostępu do serwisu lub automatycznym przekierowywaniu
na inną stronę klientów przebywających stale lub  czasowo w innym państwie Unii Europejskiej.
Geoblokowanie jest technicznie możliwe dzięki lokalizacji klienta na podstawie używanego
przez niego adresu IP.
 
 
 
W  szeregu  przypadków  przedsiębiorcy  będą  mieli  obowiązek  zapewnić  internetowym
nabywcom zza granicy taką samą cenę i takie same warunki sprzedaży jak klientom lokalnym.
Ułatwienia dla konsumentów dotyczyć będą między innym następujących sytuacji:
 
 
 

zakup towaru (np. urządzenia gospodarstwa domowego, elektroniki, odzieży) i jego
dostarczanie do państwa członkowskiego, do którego przedsiębiorca gwarantuje
dostawę (na ogólnych warunkach lub z możliwością odebrania zakupu w miejscu
uzgodnionym przez obie strony, w państwie UE, w którym przedsiębiorca oferuje
taką możliwość);
 

 
 

nabycie usług świadczonych drogą elektroniczną, które nie są chronione prawem
autorskim (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron internetowych i
dostarczanie zapór sieciowych);
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zakup  przez  internet  usług  świadczonych  w  miejscu,  w  którym przedsiębiorca
prowadzi  działalność  (np.  pobyt  w  hotelu,  imprezy  sportowe,  wypożyczanie
samochodów,  festiwale  muzyczne  lub  bilety  wstępu  na  parkingi).
 

 
 
Przepisy nie dotyczą treści chronionych prawem autorskim 
 
 
 
Cyfrowe treści objęte prawami autorskimi, takie jak książki elektroniczne, muzyka do pobrania,
gry  online,  nie  będą  na  razie  objęte  nowymi  przepisami.  Nie  dotyczą  też  one  usług
audiowizualnych i transportowych. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wprowadzili jednak
do ustawy "klauzulę przeglądową", która zobowiązuje Komisję Europejską do dokonania w
ciągu dwóch lat oceny, czy zakaz geoblokowania powinien zostać rozszerzony.
 
 
 
Cytat
 
 
 
Posłem sprawozdawcą odpowiedzialnym za projekt jest Róża Thun (EPL, Polska).
 
"Nowe przepisy UE w sprawie blokowania geograficznego są ważnym krokiem w kierunku
jeszcze bardziej konkurencyjnego i zintegrowanego jednolitego rynku cyfrowego, zarówno dla
konsumentów, jak i przedsiębiorców. Stanowią one również kolejny kamień milowy w walce z
dyskryminacją konsumentów ze względu na ich narodowość lub miejsce zamieszkania, która
nigdy nie powinna mieć miejsca w naszej  zjednoczonej  Europie.  Udowodniliśmy, że Unia
Europejska  może  przynieść  konkretne  rezultaty  obywatelom  całej  Europy,  przynosząc
pozytywne  zmiany  w  ich  codziennym  życiu”  –  powiedziała  posłanka.
 
 
 
Następne kroki
 
 
 
Projekt poparło 557 posłów, 89 głosowało przeciw, 33 wstrzymało się od głosu.
 
 
 
Teraz porozumienie w sprawie zakazu geooblokowania musi formalnie zatwierdzić Rada UE.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie dziewięć miesięcy od dnia jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym UE, tj. przed końcem bieżącego roku (2018).
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html


 
 
Więcej o geblokowaniu
 
 
 
63% stron internetowych nie pozwala kupującym z innego kraju UE na zakupy,  wynika z
badania przeprowadzonego przez Komisję metodą Tajemniczy Klient. Jeśli chodzi o dobra
materialne, blokowanie geograficzne najczęściej dotyczy elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego (86%). W przypadku usług geoblokowanie uniemożliwia zwykle dokonywanie w
sieci rezerwacji w sektorze rozrywki (na przykład bilety na imprezy sportowe - 40%).
 
 
 
Unijni konsumenci wykazują rosnący popyt na transgraniczne zakupy internetowe. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat odsetek Europejczyków dokonujących zakupów w sieci niemal podwoił
się.
 
 
 
Rozporządzenie jest elementem działań na rzecz budowy jednolitego rynku cyfrowego. Jest
częścią pakietu prawodawstwa obejmującego handel elektroniczny. W jego skład wchodzą też
przepisy dotyczące doręczania paczek transgranicznych, które mają zostać poddane pod
głosowanie  na  posiedzeniu  plenarnym  w  marcu  2018  r.,  oraz  przepisy  mającą  na  celu
wzmocnienie  egzekwowania  praw  konsumentów,  przyjęte  już  wcześniej.
 
Więcej informacji
Przyjęty przez Parlament tekst rozporządzenia (wybierz datę: 6/02/2018)
Nagranie debaty (wybierz datę: 5/02/2018)
Nagranie konferencji prasowej (wybierz datę: 6/02/2018, godz. 15:00)
Ścieżka ustawodawcza
Sylwetka sprawozdawczyni: Róża Thun (EPL, Polska)
Opracowania EPRS (po angielsku)
Wideo: Zakupy online przejmują handel
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
https://www.europarltv.europa.eu/pl/programme/society/merry-digital-christmas


Kontakty 
 
 
Cezary LEWANOWICZ

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu
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