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Jak
odblokowa?
jednolity
rynek
cyfrowy
i
zach?ci?
konsumentów
do
transgranicznego korzystania z jego mo?liwo?ci? KE przedstawi?a wnioski, które z
jednej strony maj? lepiej chroni? e-klientów w ca?ej UE, z drugiej za? pomog?
firmom w rozszerzaniu oferty w internecie. - Konsumenci odnios? korzy?ci dzi?ki
prostym i nowoczesnym przepisom; natomiast przedsi?biorstwa - dzi?ki wi?kszej
pewno?ci prawnej – powiedzia?a komisarz V?ra Jourová.

Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i
przedsi?biorstwom lepszego dost?pu do oferowanych w internecie towarów i us?ug w ca?ej
Europie. Mimo tego, ?e handel elektroniczny si? stale rozwija, jego ca?kowity potencja? jest w
dalszym ci?gu niewykorzystany – zarówno je?eli chodzi o przedsi?biorstwa, jak i konsumentów
w ca?ej Europie: jedynie 12 proc. sprzedawców detalicznych sprzedaje swoje towary w
internecie konsumentom z innych pa?stw UE, przy czym trzy razy wi?cej sprzedawców (37
proc.) sprzedaje towary na terytorium swojego kraju. Podobnie jedynie 15 proc. konsumentów
kupuje w internecie towary z innego kraju UE, podczas gdy ok. trzy razy wi?cej konsumentów
(44 proc.) kupuje na terytorium swojego kraju.
Komisja przyj??a dwa wnioski: pierwszy z nich dotyczy dostarczania tre?ci cyfrowych (np.
odtwarzania przesy?anych strumieniowo plików muzycznych), za? drugi – internetowej
sprzeda?y towarów (np. zakupu ubra? w internecie). Oba wnioski b?d? dotyczy? g?ównych
przeszkód, z jakimi zmaga si? transgraniczny handel elektroniczny w UE: rozdrobnienia
prawnego w obszarze prawa umów konsumenckich i wynikaj?cych z tego wysokich kosztów
ponoszonych przez przedsi?biorstwa (zw?aszcza M?P) oraz niskiego zaufania konsumentów
do realizacji zakupów w internecie w innym kraju.
Andrus Ansip, wiceprzewodnicz?cy do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedzia?:
- Je?eli pobieramy film lub piosenk?, musimy móc je odtworzy?. Je?eli to niemo?liwe, musimy
mie? mo?liwo?? rozwi?zania umowy i odzyskania swoich pieni?dzy. Dzi?ki wnioskom prawa
konsumentów w internecie ulegn? rozszerzeniu – konsumenci b?d? mogli z pe?nym zaufaniem
korzysta? z produktów i us?ug pochodz?cych z innych krajów UE. Przedsi?biorstwa, zw?aszcza
te najmniejsze, b?d? mog?y si? rozwija? i oferowa? swoje us?ugi poza granicami, ponosz?c
mniejsze koszty, opieraj?c si? na zestawie wspólnych przepisów UE, który zast?pi mozaik?
przepisów krajowych. Jednolity rynek cyfrowy b?dzie si? rozwija?, podnosz?c jako??
codziennego ?ycia naszych obywateli, w którym cyfryzacja jest wszechobecna.
V?ra
Jourová,
komisarz
do
spraw
sprawiedliwo?ci,
konsumentów
i
równouprawnienia p?ci, skomentowa?a: -Konsumenci nabior? zaufania do dokonywania
zakupów ponad granicami, za? przedsi?biorstwa, zw?aszcza M?P, oferuj?ce swoje towary i
us?ugi w ca?ej Europie, skorzystaj? z szeregu u?atwie?. Internet zlikwidowa? bariery
technologiczne na drodze do jednolitego rynku cyfrowego, a z pomoc? wniosków dotycz?cych
prawa umów cyfrowych pragniemy usun?? bariery prawne. Ujednolicenie praw umownych w
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ca?ej UE u?atwi dostarczanie zarówno towarów jak i tre?ci cyfrowych w ca?ej Europie.
Konsumenci odnios? korzy?ci dzi?ki prostym i nowoczesnym przepisom; natomiast
przedsi?biorstwa - dzi?ki wi?kszej pewno?ci prawnej, ta?szym i prostszym mo?liwo?ciom
rozszerzania swojej dzia?alno?ci. To z kolei sprawi, ?e konsumenci b?d? mieli wi?kszy wybór
towarów po konkurencyjnych cenach.
Usuwanie barier wynikaj?cych z ró?nic w prawie umów powinno przynie??
europejskiej gospodarce ogólne korzy?ci. Oczekuje si?, ?e ponad 122 tys.
przedsi?biorstw UE rozpocznie sprzeda? na rzecz konsumentów w innych
pa?stwach
cz?onkowskich;
za?
??czna
liczba
konsumentów
dokonuj?cych
zakupów w internecie w innych krajach UE mo?e wynie?? nawet 70 mln.
Otworzy to nowe rynki, zw?aszcza dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (M?P),
zwi?kszy konkurencj? i pozytywnie wp?ynie na wzrost gospodarczy: zak?ada
si?, ?e dzi?ki ni?szym cenom warto?? konsumpcji w UE wzro?nie o18 mld euro, za?
PKB Unii wzro?nie o 4 mld euro w porównaniu z obecnym poziomem.
Konsumenci b?d? korzysta? z lepszej ochrony, szerszego wyboru produktów po bardziej
konkurencyjnych cenach:
Odwrócenie ci??aru dowodu: je?eli na przyk?ad konsument w?oski stwierdzi dzisiaj, ?e
produkt kupiony przez niego w internecie ponad 6 miesi?cy wcze?niej jest wadliwy i zwróci
si? do sprzedawcy o napraw? lub wymian? produktu, mo?e zosta? poproszony o
wykazanie, ?e wada istnia?a w momencie dostawy. W my?l proponowanych przepisów
konsument b?dzie móg? w ci?gu dwuletniego okresu gwarancji zwróci? si? o
zastosowanie ?rodków zaradczych bez konieczno?ci udowadniania, ?e wada istnia?a w
momencie dostawy.
Jasne i konkretne przepisy dotycz?cetre?ci cyfrowych: przyk?adowo, konsument
pobra? gr?, która nie dzia?a poprawnie w momencie pobrania. Dzisiaj mo?e on otrzyma? jako rekompensat? - jedynie rabat na gry pobierane przez niego w przysz?o?ci. Na
podstawie proponowanej dyrektywy konsumenci b?d? mogli wyst?pi? o rozwi?zanie
takiego problemu; je?eli natomiast nie jest to mo?liwe lub nie zosta?o wykonane
poprawnie, mog? uzyska? obni?k? ceny lub odst?pi? od umowy i otrzyma? pe?en zwrot
kosztów.
Przedsi?biorstwa b?d? mog?y dostarcza? tre?ci cyfrowe oraz sprzedawa? towary w internecie
konsumentom w ca?ej UE, w oparciu o ten sam zestaw przepisów:
Pewno?? prawa oraz ?rodowisko przyjazne dla biznesu: obecnie przedsi?biorstwa
musz? po?wi?ca? czas i pieni?dze na dostosowywanie si? do prawa umów w pa?stwach
cz?onkowskich, w których realizuj? sprzeda?. Na mocy proponowanych przepisów
przedsi?biorstwa nie b?d? ju? musia?y walczy? z tym rozdrobnieniem: b?d? mog?y
dostarcza? tre?ci cyfrowe oraz sprzedawa? towary w internecie konsumentom we
wszystkich pa?stwach cz?onkowskich, na podstawie tego samego zestawu kluczowych
przepisów prawa umów.
Oszcz?dno?cidla przedsi?biorstw: obecnie przedsi?biorstwa ponosz? jednorazowy
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dodatkowy koszt w wysoko?ci 9 tys. euro zwi?zany z dostosowaniem si? do krajowego
prawa umów obowi?zuj?cego w ka?dym z pa?stw cz?onkowskich, w którym zamierzaj?
realizowa? sprzeda?. Po wprowadzeniu nowych przepisów w ca?ej Unii przedsi?biorstwa,
które zamierza?yby sprzedawa? we wszystkich pozosta?ych 27 pa?stwach
cz?onkowskich UE, mog?yby zaoszcz?dzi? nawet 243 tys. euro.
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