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Jednolity Rynek Cyfrowy

Strategia
Jednolitego
Rynku
Cyfrowego
dla Europy

- lepszy dostęp konsumentów i
przedsiębiorstw do towarów i
usług w Internecie w całej UE
- tworzenie odpowiednich
warunków do rozwoju sieci i
usług cyfrowych
- maksymalizacja wzrostu
gospodarczego generowanego
przez europejską gospodarkę
cyfrową

„Konsumencka” Europejska Agenda Cyfrowa

Rozporządzenie CPC

Punkt centralny
Jednolitego
Rynku
Cyfrowego:
obywatel,
konsument i
użytkownik
Internetu

Geoblokowanie
Treści cyfrowe

Europejski Kodeks
Łączności
REFIT

Rozporządzenie CPC
Rozporządzenie
2017/2394 z dnia
12 grudnia 2017 r.
w sprawie współpracy
między organami
krajowymi
odpowiedzialnymi za
egzekwowanie przepisów
prawa w zakresie
ochrony konsumentów
(stosuje się od
17.01.2020 r.)

- wzmocnienie mechanizmów
współpracy w zakresie egzekwowania
unijnego prawa konsumenckiego

- ułatwienie przestrzegania przez
przedsiębiorców unijnego prawa
konsumenckiego

- zapobieganie szkodom wyrządzanym
konsumentom

Rozporządzenie CPC
Nowe uprawnienia dochodzeniowe

Nowe uprawnieninia w zakresie
egzekwowania prawa

w braku innych skutecznych środków

śledzenie
przepływów
środków
finansowych i
danych /
potwierdzenie
tożsamości
osób
zaangażowany
ch te
przepływy

przeszukanie

zakupy
testowe (w
tym pod
przybraną
tożsamością)

usunięcie
treści lub
ograniczenie
dostępu do
interfejsu
internetowego
/ nakazanie
umieszczenia
wyraźnego
ostrzeżenia
dla
konsumentów

nakazanie
dostawcy
usług
hostingowych
usunięcia lub
wyłączenia
interfejsu
internetowego
lub
ograniczenia
dostępu do
niego

nakazanie
usunięcia
pełnej nazwy
domenowej
(FQDN) i
umożliwienia
właściwemu
organowi jej
rejestracji

Rozporządzenie CPC
Naruszenie wewnątrzunijne

Naruszenie powszechne

Czyn lub każde zaniechanie sprzeczne z
przepisami konsumenckimi UE, które szkodziły,
szkodzą lub mogą zaszkodzić zbiorowym
interesom konsumentów w p. czł. innym niż
p. czł., w którym:
• czyn lub zaniechanie miały swoje źródło lub
dopuszczono się czynu lub zaniechania;
• przedsiębiorca odpowiedzialny za ten czyn
lub to zaniechanie ma siedzibę;
• znajdują się dowody bądź mienie
przedsiębiorcy związane z tym czynem lub
zaniechaniem

• Naruszenie wewnątrzunijne obejmujące co
najmniej dwa p. czł.
• Czyny lub zaniechania sprzeczne z
przepisami, które szkodziły, szkodzą lub mogą
zaszkodzić zbiorowym interesom
konsumentów i mają cechy wspólne, w tym
dotyczą tej samej bezprawnej praktyki,
naruszają ten sam interes oraz zachodzą
jednocześnie, i dopuszcza się ich ten sam
przedsiębiorca w co najmniej trzech p. czł.

Wniosek o wzajemną pomoc

Działania koordynowane przez organ właściwy lub Komisję

Naruszenie powszechne o wymiarze unijnym
• Naruszenie powszechne obejmujące co najmniej 2/3 państw
UE zamieszkałych łącznie przez 2/3 ludności Unii
Działania koordynowane przez Komisję

Rozporządzenie CPC

Wniosek o przekazanie
informacji
Terminy na podjęcie
działań w przypadku
otrzymania wniosku od
organu z innego państwa
członkowskiego
Wniosek o podjęcie
środków egzekwowania
prawa

30 dni, chyba że
uzgodniono inaczej

6 miesięcy od otrzymania
wniosku, chyba że
przedstawiono konkretne
powody odroczenia tego
terminu

Bezzwłoczna informacja
o podjętych środkach i
ich skutkach

Geoblokowanie – „sell like at home”

Rozporządzenie 2018/302/UE
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
(stosuje się od 03.12.2018 r.)

- eliminacja blokad
w handlu cyfrowym

- szerszy dostęp do
produktów i usług
- przeciwdziałanie
fragmentaryzacji
rynku

Postacie geoblokowania

Geoblokowanie
odmowa sprzedaży do innego kraju UE

automatyczne przekierowanie klienta na inną
stronę bez jego zgody i/lub wiedzy oraz
możliwości obejścia przekierowania

zmiana warunków sprzedaży, w tym ceny, ze
względu na kraj, w którym przebywa konsument

brak akceptacji metody płatności z innego państwa
UE

brak możliwości rejestracji na stronie
internetowej z powodu adresu użytkownika w
innym państwie członkowskim / miejsca, z którego
łączy się użytkownik

Geoblokowanie
Dostęp do
interfejsu

Zakaz
dyskryminacji –
opartej na
obywatelstwie
-miejscu
zamieszkania
- miejscu
prowadzenia
działalności

•

Dostęp do
towarów lub
usług

Możliwość
korzystania ze
środka
płatniczego

 usługi świadczone
elektronicznie
 usługi i towary, z
których klienci
korzystają w kraju
prowadzenia
działalności przez
sprzedającego
 towary doręczane
do p. czł., do
którego
sprzedawca oferuje
dostawę lub odbiór
w umówionym
miejscu

• lokalizacja rachunku płatniczego
miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych
• miejsce wydania instrumentu płatniczego

Geoblokowanie i co dalej?

Dozwolone
blokowanie

Wyłączenia

Prawo właściwe

Organy właściwe

Treści cyfrowe

Projekt dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
w sprawie
niektórych aspektów
umów o
dostarczanie treści
cyfrowych
COM(2015)634

- zachęta do transgranicznej
sprzedaży w Internecie
- zwiększenie zaufania
konsumentów
- lepszy dostęp do towarów i
usług w Internecie
- zniesienie barier dla
cyfrowego rozwoju UE
- spójny i zintegrowany
jednolity rynek cyfrowy

Treści cyfrowe

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w
postaci cyfrowej, np. pliki wideo, pliki audio,
aplikacje, gry cyfrowe i inne oprogramowanie

Usługa cyfrowa –
a) usługa pozwalająca konsumentowi na tworzenie,
przetwarzanie lub przechowywanie lub dostęp do
danych w formie cyfrowej
b) usługa umożliwiająca udostępnianie danych lub
jakąkolwiek inną manipulację danymi w formie
cyfrowej, które zostały przesłane lub utworzone przez
konsumenta i innych użytkowników tej usługi

Treści cyfrowe

Przedmiot
regulacji
• zgodność treści/usługi
cyfrowej z umową
• środki ochrony prawnej
• zmiany treści/usługi
cyfrowej
• rozwiązywanie umów
długoterminowych

Zakres
zastosowania
• umowy w przypadku
których konsument
płaci cenę za
treści/usługi cyfrowe
LUB
• w ramach umowy
podaje dostawcy dane
osobowe

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

Projekt dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
ustanawiającej
Europejski Kodeks
Łączności
Elektronicznej
COM(2015)192

- wspieranie inwestycji i dostępu do sieci o
bardzo wysokiej przepustowości
- odpowiedź na wyzwania związane z
ewolucją rynku i zapewnienie wsparcia dla
konkurencji (usługi dostępu do Internetu
coraz częściej zastępują tradycyjne usługi
takie jak telefonia; wzrost popularności
usług online w zakresie treści np.
przetwarzanie w chmurze; Internet rzeczy,
łączność maszyna-maszyna)
- zapewnienie możliwości wyboru dla
konsumentów
- uproszczenie regulacji i spójności
przepisów w ramach Jednolitego Rynku

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

maksymalna harmonizacja

wyłączenia dotyczące
mikroprzedsiębiorców
świadczących usługi łączności
interpersonalnej
niewykorzystującej numerów

obowiązek dostarczenia
streszczenia umowy – ma zawierać
przynajmniej:
- dane dostawcy, dane kontaktowe
do reklamacji
- czas trwania umowy oraz warunki
jej odnowienia i rozwiązania
- stopień w jakim produkty i usługi
są przeznaczone dla
niepełnosprawnych użytkowników

obowiązek dostarczenia
konsumentowi na trwałym
nośniku informacji wymaganych
w art. 5 i 6 dyrektywy w sprawie
praw konsumentów a także
innych informacji wymienionych
w załączniku do dyrektywy
(stają się integralną częścią
umowy)

wzór streszczenia zostanie
określony w akcie wykonawczym
wydanym przez Komisję
Europejską

REFIT
Przegląd prawa konsumenckiego – dostosowanie regulacji do nowych
warunków rynkowych
dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec
konsumentów na rynku wewnętrznym
dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w
umowach konsumenckich
dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji
dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez
podawanie cen produktów oferowanych konsumentom
dyrektywa 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania
szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów
dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w
błąd i reklamy porównawczej

REFIT
Przegląd prawa konsumenckiego –
dostosowanie regulacji do nowych
warunków rynkowych
Zmiany wybranych aktów
prawnych chroniących
konsumentów

New Deal for Consumers

- nowe podejście do ochrony zbiorowych
interesów konsumentów
- ułatwienie koordynacji
- wzmocnienie publicznego stosowania
prawa i lepsza ochrona praw konsumentów

New Deal for Consumers
Cele:
• ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i
zmniejszanie kosztów „kwalifikowanych
podmiotów”
• zwiększenie odstraszającego efektu nakazów
• zwiększenie wpływu nakazu na dotkniętych
konsumentów (np. zdolność do uzyskania
zadośćuczynienia)

Nowe otwarcie – kwiecień 2018
? procedura „one stop shop”
? lista notyfikowanych podmiotów kwalifikowanych
? możliwość szacowania odszkodowań przez organy właściwe
? wspólne zasady dotyczące nakładania kar
? nowa czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych
? dodatkowe uprawnienia dla konsumentów na gruncie nieuczciwych
praktyk handlowych
? nowe podejście do klauzul abuzywnych
? "poluzowanie" obowiązków dla przedsiębiorców

Dziękujemy za uwagę
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów
izabela.szewczyk-krzyzanowska@uokik.gov.pl

Bartosz Kostur
Radca Prezesa
bartosz.kostur@uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl

