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1. Propozycja KE ws. nowych zasad handlu elektronicznego
Komisja Europejska przedstawiła w dniu 25 maja br. pakiet środków umożliwiających
konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów
i usług online w całej Unii Europejskiej.
W ramach strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego i realizacji strategii jednolitego
rynku Komisja Europejska przedstawiła oparty na trzech filarach plan rozwoju handlu
elektronicznego. Jego elementami są: zapobieganie blokowaniu geograficznemu, obniżanie
kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania paczek zagranicznych oraz budowanie
zaufania konsumentów poprzez lepszą ochronę i egzekwowanie prawa.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:
„Zbyt często dostęp obywateli do najlepszych ofert zakupów w internecie jest blokowany lub
klienci rezygnują z transgranicznych zakupów z powodu zbyt wysokich opłat za dostarczenie
przesyłek lub z powodu obaw związanych z procedurą reklamacji w przypadku problemów.
Chcemy rozwiązać problemy, które utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom pełne
wykorzystanie możliwości zakupu i sprzedaży produktów i usług online”.
Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego,
stwierdził: „Inicjatywa odnosząca się do blokowania geograficznego zapewnia równowagę
między interesami konsumentów, którzy będą mogli dokonywać internetowych zakupów
ponad granicami, a zagwarantowaniem przedsiębiorstwom wymaganej pewności prawa. Nie
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wątpię, że nasza koncepcja, dostosowana do specyfiki poszczególnych sektorów,
zdecydowanie pobudzi handel ponad granicami w obrębie Unii”.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu,
przedsiębiorczości i MŚP, dodała: „Na jednolitym rynku nie ma mowy o dyskryminacji
konsumentów unijnych ze względu na miejsce zamieszkania bądź pobytu. Jaśniejsze
przepisy, lepsze egzekwowanie prawa i przystępniejsze cenowo dostarczanie przesyłek
transgranicznych ułatwią konsumentom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, czerpanie jak
największych korzyści z jednolitego rynku unijnego i transgranicznego handlu
elektronicznego”.
Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci,
stwierdziła: „Zbyt wielu obywateli w Europie nie odważa się kupować w internecie tylko
dlatego, że nie znają oni swoich praw lub sądzą, że trudno je wyegzekwować. Moim celem
jest, by konsumenci kupowali w internecie z równym zaufaniem, z jakim czynią to w realnej
rzeczywistości. Dajemy organom ochrony konsumentów narzędzia, dzięki którym będą
mogły skuteczniej egzekwować prawa konsumentów w internecie i zwalczać oszukańcze
praktyki. Przyjęty dziś pakiet jest ważnym etapem dostosowywania ochrony konsumentów
do tempa zmian zachodzących w świecie internetu oraz zapewnienia pewności prawa
podmiotom gospodarczym”.
W skład przyjętego pakietu dotyczącego handlu elektronicznego wchodzą:
 wniosek ustawodawczy mający na celu rozwiązanie problemu nieuzasadnionego
blokowania geograficznego i innych form dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę;
 wniosek ustawodawczy w sprawie transgranicznych usług dostarczania paczek,
którego celem jest zwiększane przejrzystości cen i poprawa nadzoru regulacyjnego;
 i wniosek ustawodawczy służący wzmocnieniu egzekwowania praw konsumentów
oraz ustanowienie wytycznych mających na celu wyjaśnienie m.in. tego, co
kwalifikuje się jako nieuczciwa praktyka handlowa w świecie cyfrowym.


Zapobieganie blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze
względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania

Komisja proponuje przepisy, które mają zagwarantować, że konsumenci, pragnący zakupić
towary i usługi w innym kraju UE, przez internet lub osobiście, nie byli dyskryminowani pod
względem dostępu do ceny, warunków sprzedaży i warunków płatności, chyba że jest to
obiektywnie uzasadnione z przyczyn takich jak VAT lub niektóre przepisy prawa dotyczące
interesu publicznego.
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Kiedy klient wchodzi do sklepu w innym kraju UE, sprzedawca nie żąda od niego dowodu
tożsamości, aby ustalić, czy może mu coś sprzedać, albo zmienić cenę bądź warunki
sprzedaży. Jednak w świecie internetu dostęp konsumentów do ofert w innych krajach zbyt
często bywa blokowany, na przykład przez przekierowanie konsumenta na krajową stronę
internetową lub domaganie się zapłaty kartą debetową lub kredytową z określonego kraju. Na
taką dyskryminację nie ma miejsca na jednolitym rynku.
Ponieważ zasada niedyskryminacji została już ustanowiona na mocy dyrektywy usługowej i
Komisja zastosowała ją w sektorach usług takich jak wypożyczalnie samochodów lub parki
rozrywki, przedsiębiorcy i konsumenci skorzystają w równym stopniu z większej pewności
prawa przy określaniu, które praktyki są dozwolone, a które nie. Rozporządzenie zapewni
pewność prawa i usprawni jego egzekwowanie w odniesieniu do produktów i usług
kupowanych online bądź offline.
Aby uniknąć wprowadzania nieproporcjonalnych obciążeń dla przedsiębiorstw,
rozporządzenie nie nakłada obowiązku dostarczania na terenie całej UE i zwalnia małe
przedsiębiorstwa mieszczące się w limicie krajowych progów podatku VAT od stosowania
niektórych przepisów.


Przystępniejsze cenowo i sprawniejsze transgraniczne dostarczanie przesyłek

Zaproponowane rozporządzenie zwiększy przejrzystość cenową i wzmocni nadzór
regulacyjny nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, ażeby konsumenci i
detaliści mogli korzystać z niedrogich dostaw i dogodnych opcji zwrotu nawet do regionów
peryferyjnych i z takich regionów.
Konsumenci i małe przedsiębiorstwa skarżą się, że problemy z dostarczaniem paczek, w
szczególności wysokie koszty dostaw transgranicznych, ograniczają ich możliwości
sprzedaży lub zakupu w całej UE. Ceny pobierane przez operatorów pocztowych za
dostarczanie niewielkich przesyłek do innego państwa członkowskiego nierzadko
pięciokrotnie przewyższają ceny krajowe bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami.
Rozporządzenie będzie sprzyjać konkurencji poprzez wprowadzenie większej przejrzystości
cen. Komisja nie proponuje maksymalnej opłaty za dostarczenie przesyłki. Regulacja cen jest
jedynie środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji gdy konkurencja nie przynosi
zadowalających wyników. W 2019 r. Komisja podsumuje poczynione postępy i oceni, czy
konieczne są dalsze działania.
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Rozporządzenie zapewni krajowym organom regulacyjnym dane, które są im potrzebne do
monitorowania rynków transgranicznych i sprawdzenia przystępności cenowej oraz ustalania
cen w zależności od kosztów. Stosowanie rozporządzenia będzie również sprzyjać
konkurencji dzięki wprowadzeniu wymogu przejrzystego i niedyskryminacyjnego dostępu
stron trzecich do infrastruktury i transgranicznych usług doręczania przesyłek. Komisja
będzie podawała do wiadomości publiczne cenniki opłat operatorów świadczących usługę
powszechną w celu zwiększenia wzajemnej konkurencji i poprawy przejrzystości taryf.
Wniosek stanowi uzupełnienie inicjatyw dotyczących samoregulacji podjętych przez
operatorów pocztowych w celu ułatwienia transgranicznych usług doręczania przesyłek i
poprawy ich jakości.


Zwiększenie zaufania konsumentów do handlu elektronicznego

Proponowana zmiana rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony
konsumentów zwiększy uprawnienia organów krajowych do skuteczniejszego egzekwowania
tych praw. Będą one mogły:
 sprawdzać, czy strony internetowe stosują geograficzne blokowanie konsumentów lub
oferują usługi posprzedażne na warunkach niezgodnych z unijnymi przepisami (np.
prawo odstąpienia od umowy);
 nakazywać natychmiastowe usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia;
 żądać informacji od rejestratorów domen i banków w celu wykrywania tożsamości
odpowiedzialnego przedsiębiorcy.
W przypadku naruszeń praw konsumentów na skalę ogólnounijną Komisja mogłaby
koordynować wspólne działania z krajowymi organami egzekwowania prawa w celu
powstrzymania tych praktyk. Zapewni to sprawniejszą ochronę konsumentów, jednocześnie
oszczędzając czas i zasoby państw członkowskich i przedsiębiorstw.
Komisja publikuje również zaktualizowane wytyczne w sprawie nieuczciwych praktyk
handlowych, użyteczne m.in. w celu reagowania na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat.
Wytyczne te służą objaśnieniu stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk
handlowych. Przykładowo platforma internetowa, która kwalifikuje się jako „przedsiębiorca”
i promuje lub sprzedaje konsumentom towary, usługi lub treści cyfrowe, musi
zagwarantować pełną zgodność swoich praktyk handlowych z unijnymi przepisami w
dziedzinie ochrony konsumentów. Platformy muszą wyraźnie stwierdzać, że przepisy
dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych nie mają zastosowania do prywatnych osób
sprzedających towary, a od wyszukiwarek wymaga się wyraźnego rozróżniania opłacanego
pozycjonowania od bezpośrednich rezultatów wyszukiwania.
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Wytyczne zawierają również dwa zestawy zasad samoregulacyjnych uzgodnionych między
zainteresowanymi stronami: jeden z nich będzie wspomagać narzędzia porównywania cen w
celu lepszego przestrzegania dyrektywy, drugi zaś ułatwi egzekwowanie przepisów
zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe w odniesieniu do wprowadzających w błąd i
nieuzasadnionych twierdzeń dotyczących ekologiczności.


Kontekst

Ogłoszony pakiet dotyczący handlu elektronicznego uzupełnia pakiet dwóch wniosków
ustawodawczych w sprawie dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży internetowej i
innych form sprzedaży towarów na odległość, który został przedstawiony przez Komisję w
grudniu 2015 r., oraz przyszły wniosek w sprawie uproszczenia podatku VAT, którego
złożenie zostało zaplanowane na jesień 2016 r.
Równolegle z przyjęciem pakietu o handlu elektronicznym Komisja przedstawiła
zaktualizowane przepisy dotyczące unijnego ładu medialnego oraz swoje podejście do
platform internetowych.


Dodatkowe informacje

Komunikat „Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu
elektronicznego z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw”:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466508278804&uri=CELEX:52016DC0320
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przeciwdziałania nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu i innym formom
dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby lub narodowość w ramach
jednolitego rynku:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466508352929&uri=CELEX:52016PC0289
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transgranicznych usług doręczania przesyłek:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466508433825&uri=CELEX:52016PC0285
Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony
konsumentów:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466508526506&uri=CELEX:52016PC0283
Wytyczne na temat stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
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2. Komisja proponuje aktualizację unijnego ładu
ukierunkowane podejście do platform internetowych

medialnego

i

przyjmuje

Komisja zaproponowała zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w
celu stworzenia sprawiedliwszych warunków dla wszystkich podmiotów, promowania
europejskich filmów, ochrony małoletnich i skuteczniejszego zwalczania mowy nienawiści.
Wniosek w tej sprawie stanowi też wyraz nowego podejścia do platform internetowych,
którego celem jest zaspokojenie szczególnych potrzeb w różnych obszarach.
W ramach swojej strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła
zaktualizowaną wersję dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, w której
określono wspólne przepisy regulujące treści audiowizualne i zagwarantowano różnorodność
kulturową oraz swobodny przepływ treści w UE na prawie 30 lat. Współcześni widzowie
oglądają treści wideo nie tylko za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, ale także w coraz
większym stopniu za pośrednictwem usług wideo na żądanie (takich jak serwisy filmowe
Netflix i MUBI) oraz platform udostępniania plików wideo (takich jak YouTube i
Dailymotion). Dlatego też Komisja dąży do osiągnięcia lepszej równowagi w zakresie
przepisów mających obecnie zastosowanie do tradycyjnych nadawców, dostawców usług
wideo na żądanie i platform internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę dzieci.
Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych wzmacnia również
propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej, gwarantuje niezależność
audiowizualnych organów regulacyjnych, a także przyznaje nadawcom większą elastyczność
w zakresie reklam.
Przedstawiony wniosek odzwierciedla nowe podejście Komisji do platform internetowych,
takich jak internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, systemy płatnicze, media
społecznościowe, materiały wideo i platformy wymiany treści. Po zainicjowaniu strategii
jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Komisja rozpoczęła kompleksową ocenę roli
społecznej i gospodarczej tych nowych podmiotów. Komisja uznała, że podejście
uniwersalne nie było właściwe, aby zagwarantować konsumentom pełne wykorzystywanie
szans i zapewnić, że przepisy będą odpowiednie, aby sprostać zróżnicowanym wyzwaniom
związanym z bardzo różnymi rodzajami platform internetowych. W oparciu o takie podejście
Komisja zbada każdy sektor, w którym może ona podejmować działania, od telekomunikacji
po prawo autorskie, aby przedstawić konkretne i przyszłościowe rozwiązania dotyczące
wszystkich uczestników rynku.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:
„Chciałbym, aby platformy internetowe oraz sektor audiowizualny i kreatywny były siłą
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napędową gospodarki cyfrowej, a nie aby były obciążone niepotrzebnymi lub nieaktualnymi
regulacjami. Jest im potrzebna pewność nowoczesnego i sprawiedliwego otoczenia prawnego
i to im właśnie dziś zapewniamy. Oznacza to, że nie wprowadzamy zmiany istniejących
przepisów, które dobrze funkcjonują, takich jak te dotyczące odpowiedzialności dostawców
usług internetowych. Oznacza to również deregulację w razie potrzeby w odniesieniu do
sektorów tradycyjnych, takich jak nadawanie, lub nałożenie pewnych obowiązków na
platformy i inne podmioty cyfrowe w celu skuteczniejszej ochrony użytkowników i
stworzenia równych warunków działania”.
Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego,
stwierdził: „Sposób, w jaki oglądamy telewizję bądź nagrania wideo mógł ulec zmianie, ale
nasze wartości pozostają niezmienne. Dzięki tym nowym przepisom utrzymamy pluralizm
mediów i niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych i zagwarantujemy, że na
internetowych platformach udostępniania plików wideo nie będzie miejsca na podżeganie do
nienawiści. Chcemy również zapewnić równe warunki działania, odpowiedzialne
zachowanie, zaufanie i uczciwość w środowisku platform internetowych. W dzisiejszym
komunikacie nakreśliliśmy naszą wizję w tym zakresie”.


Ramy prawne dla mediów na miarę XXI wieku

Komisja przeprowadziła ocenę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 r.
i na tej podstawie przedstawiła następujące propozycje:
o Odpowiedzialne platformy udostępniania plików wideo: Platformy gromadzące i
opatrujące oznaczeniami znaczne ilości nagrań wideo będą musiały zapewnić
wystarczającej ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami (takimi jak
materiały pornograficzne lub sceny przemocy) oraz ochronę wszystkich obywateli
przed podżeganiem do nienawiści. Szczegółowe działania obejmują narzędzia
umożliwiające użytkownikom zgłaszanie i oznaczanie szkodliwych treści oraz
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systemy weryfikacji wieku lub kontroli rodzicielskiej Aby zagwarantować, że środki
są przyszłościowe i skuteczne, Komisja będzie zachęcać wszystkie platformy
udostępniania plików wideo do pracy w ramach sojuszu na rzecz lepszej ochrony
małoletnich w internecie w celu opracowania kodeksu postępowania dla sektora.
Zwykłą możliwość samoregulacji sektora zastąpią uprawnienia przyznane krajowym
audiowizualnym organom regulacyjnym w zakresie egzekwowania przepisów, które,
zależnie od przepisów krajowych, mogą również skutkować nakładaniem kar
finansowych.
Większa rola organów regulacyjnych sektora audiowizualnego: Dyrektywa zapewni
obecnie faktyczną niezależność organów regulacyjnych od rządu i podmiotów w
sektorze. Będą one mogły jak najlepiej wypełniać swoje zadanie, polegające na
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dopilnowaniu, by media audiowizualne działały w interesie odbiorców. Rola
Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA),
składającej się z 28 krajowych organów regulacyjnych, zostanie określona w
przepisach unijnych. ERGA będzie oceniać samoregulacyjne kodeksy postępowania i
doradzać Komisji Europejskiej.
Więcej europejskiego dorobku twórczego: Obecnie nadawcy telewizyjni inwestują
około 20 proc. swoich przychodów w oryginalne treści; w przypadku dostawców
usług na żądanie odsetek ten wynosi mniej niż 1 procent. Komisja pragnie, aby
nadawcy telewizyjni nadal przeznaczali co najmniej połowę czasu antenowego na
utwory europejskie i zobowiąże dostawców usług na żądanie do zapewnienia 20procentowego udziału utworów europejskich w ich katalogach. We wniosku
doprecyzowano również, że państwa członkowskie mogą zwracać się do dostawców
usług na żądanie dostępnych na ich terytorium o wkład w finansowanie utworów
europejskich.

Więcej elastyczności dla nadawców telewizyjnych: Widzowie, którym przeszkadza
nadmiar reklam telewizyjnych, mogą korzystać z wolnych od reklam ofert online,
które nie istniały jeszcze przed dziesięcioma laty. Zmienione zasady dotyczące
audiowizualnych usług medialnych stanowią reakcję na to zjawisko i wiele innych
nowych realiów. W zmienionej dyrektywie przyznano nadawcom większą
elastyczność co do pory emisji reklam: utrzymano ogólny 20-procentowy limit czasu
reklamowego w godzinach 19.00–23.00, ale zamiast obecnych 12 minut na godzinę
nadawcy mogą swobodniej decydować o tym, kiedy będą nadawać reklamy w ciągu
dnia. Nadawcy i operatorzy usług na żądanie będą mieli także większą swobodę
stosowania lokowania produktu i sponsorowania, z zachowaniem obowiązku
informowania widzów.
Te różne środki powinny mieć pozytywny wpływ ekonomiczny na dostawców usług
medialnych – głównie nadawców telewizyjnych – oraz zwiększyć ich możliwości
inwestowania w treści audiowizualne. Jest to istotne dla konkurencyjności unijnego sektora
o

audiowizualnego.


Platformy internetowe: możliwości i wyzwania dla Europy

Platformy internetowe odgrywają kluczową rolę w zakresie innowacji i wzrostu
gospodarczego na jednolitym rynku cyfrowym. Zrewolucjonizowały one dostęp do
informacji i połączyły nabywców i sprzedawców w lepszy i skuteczniejszy sposób. Potrzebne
są działania unijne, aby stworzyć odpowiednie warunki do przyciągnięcia, utrzymania i
zapewnienia rozwoju nowych innowatorów platform internetowych
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Komisja przedstawiła ukierunkowane, oparte na zasadach podejście w celu rozwiązania
problemów zasygnalizowanych przez respondentów ogłoszonych przez Komisję konsultacji
publicznych w trakcie całorocznej oceny platform. Komisja będzie wspierać wysiłki sektora i
zainteresowanych stron w zakresie współregulacji i samoregulacji w celu zapewnienia
elastyczności i aktualności tego podejścia. Działania zostaną podjęte w następujących
obszarach:
o Porównywalne przepisy w odniesieniu do porównywalnych usług cyfrowych: W
przypadku porównywalnych usług cyfrowych należy stosować takie same lub
podobne przepisy, a Komisja powinna w miarę możliwości ograniczyć zakres
istniejących regulacji. Komisja będzie stosować te zasady w trwających przeglądach
unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji oraz dyrektywy o prywatności i
łączności elektronicznej, np. podczas analizy, czy zasady dotyczące poufności
powinny mieć zastosowanie do dostawców usług łączności elektronicznej, jak
również do tradycyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
o

o

o

o

Zobowiązanie platform internetowych do odpowiedzialnego działania: Należy
utrzymać obecny system odpowiedzialności pośredników w handlu elektronicznym
ustanowiony w dyrektywie o handlu elektronicznym. Konkretne problemy będą
rozwiązywane za pomocą ukierunkowanych instrumentów, takich jak przepisy
dotyczące audiowizualnych usług medialnych lub prawo autorskie, bądź poprzez
intensyfikację dobrowolnych działań przez sektor. Komisja pracuje teraz intensywnie,
wspólnie z największymi platformami internetowymi, nad kodeksem
postępowania w celu zwalczania mowy nienawiści w internecie i w najbliższych
tygodniach przedstawi wyniki tych prac.
Konieczne jest zaufanie: Współpraca transgraniczna w zakresie egzekwowania
przepisów zapewni wypełnianie przez platformy obowiązków wynikających z praw
konsumentów, np. wyraźnego wskazywania sponsorowanych wyników
wyszukiwania. Komisja będzie również zachęcać sektor do wzmożenia dobrowolnych
wysiłków na rzecz zwalczania takich praktyk jak fałszywe lub wprowadzające w błąd
opinie online. Komisja będzie zachęcać platformy internetowe do uznania różnych
rodzajów bezpiecznej elektronicznej identyfikacji (eID), które oferują taki sam
poziom bezpieczeństwa jak ich własne systemy identyfikacji elektronicznej.
Otwarte rynki dla gospodarki opartej na danych: Inicjatywa w zakresie
swobodnego przepływu danych, którą zaplanowano na koniec 2016 r., ułatwi
zmianę platformy i przenoszenie danych między różnymi platformami internetowymi
oraz usługami przetwarzania w chmurze.
Zapewnienie sprawiedliwego i sprzyjającego innowacjom otoczenia biznesowego:
Komisja przeprowadzi badania kwestii poruszonych w ramach konsultacji
publicznych przez przedsiębiorców i usługodawców, którzy bezpośrednio
współdziałają z platformami. Dotyczą one na przykład nieuczciwych warunków
9

umowy, w szczególności w odniesieniu do dostępu do ważnych baz danych, dostępu
do rynku i ogólnego braku przejrzystości. Na tej podstawie do wiosny 2017 r.
Komisja ustali, czy potrzebne są dodatkowe działania UE w tym obszarze.
W przyszłej europejskiej strategii na rzecz gospodarki współpracy Komisja zawrze także
wskazówki dotyczące obowiązujących unijnych przepisów i sformułuje zalecenia dla państw
członkowskich.


Kontekst

Powyższe nowe inicjatywy w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego zostały
przedstawione wraz z pakietem opracowanym w celu wsparcia rozwoju handlu
elektronicznego w UE.
Zaproponowane środki są kontynuacją szeregu inicjatyw na rzecz cyfryzacji przemysłu
europejskiego, wniosków dotyczących prawa autorskiego i umów cyfrowych, a także
projektu decyzji w sprawie zarządzania częstotliwościami. Strategia jednolitego rynku
cyfrowego obejmuje 16 inicjatyw, które zostaną przedstawione do końca bieżącego roku.


Przyjęte dokumenty:

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466508999840&uri=CELEX:52016PC0287
Komunikat w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466509064810&uri=CELEX:52016DC0288
Dokument roboczy służb Komisji w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku
cyfrowego:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1466509132122&uri=CELEX:52016SC0172

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1
Załączniki:


1

Prezentacje Komisji Europejskiej

Na podstawie informacji KE.
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Proposal for a revised
Audiovisual Media Services
Directive
Presentation to National Parliaments
20 June 2016

Audiovisual Media Services Directive:
New rules for a new reality
Viewers, and particularly minors, are moving from
traditional TV to the online world.

A better balance is needed for the rules on TV, VOD and the online world:
- Limited extension of the Directive to videosharing platforms
- Introducing flexibility to TV advertising
when justified
- Protecting minors and viewers
- Ensuring promotion of European works
- Reinforced role of independent audiovisual
regulators and ERGA

Video-sharing platforms:
no place for hate speech and
harmful content

TV broadcasters:
more flexibility on
advertising rules
Balance: competitiveness and
consumer protection

Video-sharing platforms
What is a video sharing platform?
• Principal commercial purpose is to provide
videos to the public,
• Organises the content; i.e. by tagging,
sequencing
• Has no editorial responsibility over the
content
What should they do?
Put in place measures to:
i) protect minors from harmful content; and
ii) protect all citizens from incitement to
hatred
How?
• Implementation encouraged via coregulation
• Complementary to the E-commerce
Directive

•

20% limit rule within a time window
of 07:00-23:00 (more flexibility during
prime time);

•

more
flexibility
to
use
product
placement
and
sponsorship
but
keeping viewers informed.

•

Maintain and reinforce via self- and coregulation the rules seeking to protect
the
most
vulnerable
(alcohol
advertising, advertising for fatty foods
etc.)

On-demand service providers:
More protection for children and cultural diversity
- Protection of minors:
Same rules as for TV : content that is potentially
harmful to children will be restricted for on-demand
services, as it is today for TV broadcasters.

- Promotion of European works:
Requirement of a 20% share of European
content in their catalogues and obligation to
give prominence
Member States allowed to impose financial
contributions to providers established in
other Member States on the turnover generated
in the imposing country.

Regulation to prevent
unjustified geoblocking
Martin Bailey: acting Head of Unit F1

1
Digital
Single
Market

Geoblocking is…

Digital
Single
Market

Geoblocking is also…
www.duroc.de
10 euros
15 euros

Paul
Meier

François
Dupond

Digital
Single
Market

Aim
 Proposed Regulation addresses unjustified geoblocking
and other forms of discrimination on the grounds of
nationality, residence or establishment.
 Aim: providing more opportunities to customers and
traders to sell and buy goods and services cross-border.
 In 2015 only 15% of consumers buy online from another
EU country and 8% of companies sell cross-border.
 Recent mystery shopping exercise shows only 1/3 of
websites allowed cross-border EU visitors to successfully
buy their goods/services.
Digital
Single
Market

GEO-BLOCKING REGULATION

SALES OF GOODS AND SERVICES

Electronics, clothes, sportswear…
Cloud & hosting services…
Concert tickets, hotels, car rental…

ACCESS TO WEBSITES
Ban of blocking
Ban of automatic re-routing:
Explicit consent needed

NO CIRCUMVENTION BY CONTRACTUAL MEANS
Agreements banning passive sales are void
Digital
Single
Market

NON-DISCRIMINATION IN PAYMENTS
through e-payment (ame brand)
If customer authentication possible
If currency accepted by trader

It does not…


oblige to sell.

 mandate cross-border delivery.
 address price regulation.

Digital
Single
Market

Improving
Cross-border
Parcel
Delivery
Werner Stengg
GROW E2

Delivery problems (2013 Roadmap)
 Lack of transparency.
 High prices of cross-border shipments
(especially of low volumes sent by SME
retailers).
 Lack of inter-operability.
 Lack of convenience for the final
consumer.

The philosophy behind the Roadmap

Work outside the DSM initiative
• Interoperability, quality of service, convenience
- Universal service providers initiative ("Interconnect")
- Trustmarks
- Standardisation request to CEN
• Consumer protection
- Consumer Rights Directive
- ODR platform now operational
• Information deficits for (small) e-retailers:
- Information platform supported through COSME

However, some high (public list) prices cannot
be explained by obvious cost factors.

2015 Prices for 2kg parcel charged by National Postal
Operator.

The drivers behind the problem
1) Underlying economic factors of the sector
• Low volumes of SMEs
• Parcel delivery is a network industry
 Economies of scale and scope (few players)
 Difficult market entry (need for access)

2) Lack of market and price transparency
• Low awareness of market operators and services
 Sub-optimal choices by retailers
 Regulators unable to identify potential market failures,
regulatory or competition concerns

Who is expected to do what?
All parcel service providers.

Provide basic data
to NRAs.

National Postal Operators.

Offer affordable prices
to"vulnerable" customers.

Provide access to networks.

Monitor markets.
Assess affordability.
Enforce access.
National Regulatory
Authorities.

Publish price
comparison
website.
The
Commission.

Review of the CPC Regulation
and
Update of the UCPD guidance
Despina Spanou
Director for Consumers
DG JUST E

What we have achieved ?
Apple,
Google &
Amazon
changed marketing
of games offering
in-app purchases
5 big car hire
companies
= 65%
of the EU market,
pledged to
introduce fairer
conditions

4500 websites
checked
via sweeps
since 2007

Training enforcers,
exchanging best
practices

Why a modernised cooperation tool?
Only 37% of e-commerce and booking websites in
5 key consumer sectors respect basic consumer
rights (IA study)

EUR 770 million/per year
estimated detriment for consumers
shopping cross border in these online
sectors

What will change ?
TODAY

FUTURE

Authorities can only act
against on-going illegal
practices

• Authorities will be able to sanction short-lived practices
and prohibit their repetition

Key consumer rights are
not covered

•Extension of the Annex to geoblocking, some passenger
rights, financial services)

Authorities have limited
powers to identify and
deter online rogue traders

• Authorities will be able to order the shutdown of websites
or social media accounts containing scams, obtain full
information and ensure consumer compensation where
needed

Widespread issues
("infringements") not
tackled in a coordinated
manner

• New EU level procedure launched and coordinated by the
Commission

Sharing of intelligence is
limited

• Clearer alert procedure and concerned parties allowed to
signal issues

Example of practices that will be
better tackled with the new CPC
A short duration cross border promotion by
an airline … which later on cancelled tickets

Hidden subscription trap to try to win a
phone by entering a lottery for 1 euro

Discounted online furniture never
delivered, a "dematerialised" online
trader relocating its website frequently

Consumers treated unfairly across entire
sectors such as car rental

Example of a widespread
"infringement"
Country A
Infringement

A company selling
consumer
electronics, based
outside EU, has
European
subsidiaries in 24
Member States
Country B
Infringement

Instead of the required
minimum 2-years legal
guarantee free of charge,
it sells its products as
having a 1-year
commercial warranty
that can be extended to
3-years for an additional
fee.

Overall expected benefits

For Consumers

For Businesses

For Authorities

•Easier compensation

•More consistent and
coherent
enforcement

•Saving of up to 45%
of costs in
coordinated actions
in case the trader
cooperates, or 75%
in case of litigation

•Illegal practices
stopped faster
•Fewer issues in the
Single Market = less
detriment

•One-stop-shop
approach for EU level
issues
•Level playing field

• Increased
governance of cross
border markets,
especially online.

Update of the UCPD guidance
• Surveys show that unfair commercial practices
are still a significant problem for consumers :
• • 44% of consumers say that they have come across

misleading or deceptive advertisements, statements
• or offers at least once in the past 12 months.
• • Of those who have encountered misleading or deceptive
advertising, nearly a quarter (23%) say that they bought
something based on the claims made in the advertisement.

Importance of the UCPD in practice
 • Since it became applicable, the UCPD has been
used extensively by enforcement authorities.
 • Statistics from the Consumer Protection
Cooperation Network (CPC) show that by far the
highest numbers of cross border issues concern
the UCPD, representing about 48% of all cases
dealt with during 2007-2015.

UCPD guidance on online platforms
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Guidance addresses the following platforms:
• Search engines
• Social media
• User review tools
• Comparison tools
• Collaborative economy platforms
• E-commerce platforms (marketplaces)
• App stores
• Collective buying websites

Example: Online platforms qualifying
as traders have to comply with UCPD
• Italian Consumer and Competition Authority,
decision of 19 December 2014:
• • An online travel intermediary was a “trader”, in relation

to certain claims it had provided on its Italian website.
• • The company’s role was not limited to storing
information, but involved classifying information related to
hotel facilities, restaurants and tourist attractions, including
a comparison tool.

Example: Misleading statements
about limited availability of a product
• Dutch Advertising Code Committee, April 2014
advertisements on accommodation:
• • Booking platform found to be misleading.
• • Messages such as ‘Only 1 room left’.
• • The platform’s failure to inform consumers that its claims
related only to rooms available on the platform meant that
consumers could be misled into believing that the hotels
were fully booked.

Publication of the UCPD guidance
• The updated UCPD guidance is available at

• http://ec.europa.eu/justice/consumermarketing/files/ucp_guidance_en.pdf
• Translations into all official EU languages will
follow shortly.

CPC review and UCPD guidance
• Thank you very much for your attention!

• Contact: JUST-CONSULT-E@ec.europa.eu

Online Platforms
Opportunities and Challenges
for the DSM

DSM Strategy
PILLAR II: Shaping the right environment for digital
networks and services to flourish
The Commission will launch before the end of 2015 a comprehensive
assessment of the role of platforms, including in the sharing economy, and
of online intermediaries, which will cover issues such as (i) transparency e.g. in
search results (involving paid for links and/or advertisement), (ii) platforms'
usage of the information they collect, (iii) relations between platforms and
suppliers, (iv) constraints on the ability of individuals and businesses to move
from one platform to another and will analyse, (v) how best to tackle illegal
content on the Internet.

Comprehensive Assessment of the
Role of Online Platforms
Studies
JRC
Eurobarometer

Public
Consultation

May 2015

DSM
Strategy

Sep '15 -Jan '16

Oct '15 - Feb '16

Workshops

Oct '15 -May '16

25 May 2016

COM on
Platforms

1. Capacity to facilitate,
and extract value, from
direct INTERACTIONS
or transactions between
users

4.Create and shape
NEW MARKETS
and ability to
organize new forms
of civil participation

2. Collect, use and process
a large amount of personal
and non-personal DATA to
provide optimized
experience

3.Capacity to build
NETWORKS &
interdependency between
platform's customer groups

EUR 140 billion
in time saved from using
search engines in Europe

Benefits
to
Consumers

EUR 195 billion
global economic impact of
Facebook as a catalyst for
economic activity

Magnet
for
Innovation

Benefits
of Online
Platforms

Benefits
to
Society

Forefront of developments
virtual reality, self-driving cars
IoT, Big Data, AI

Benefits
to
Business

Up to 75%
reduced recruitment
costs for employers

Why is an EU policy approach to
platforms necessary?
EU currently represents only 4% of the total market
capitalisation of the largest online platforms and lags behind in
terms of start-up platforms
N. America

42 / $191b

Europe

Asia

13 / $28.6b

25 / $79.5b

The Commission's Approach
Embrace the platform revolution…
… including by effectively tackling emerging issues

Capital
Markets
Union

Proportionate
compliance
Horizon
2020

EFSI

Evaluate
existing
frameworks

Level Playing Field

Comparable digital services should be subject to
similar or the same rules.

Acting Responsibly

Maintaining the limited liability regime as an engine
for innovation while fostering greater
responsibilities for platforms on specific issues.

Trust, Transparency & Fairness

Transparency and fairness for maintaining user trust
and safeguarding innovation.

Open Markets

Keeping markets open and non-discriminatory to
foster a data-driven economy.

ANNEX

Level Playing
Field
Level
Playing
Field

Level Playing Field

Acting Responsibly

Online platforms offer new
comparable services that
compete with traditional
providers but aren't regulated
the same way.





OTT messaging is forecasted
to reach 90% share of the
total messaging market by
2020
OTT services are often seen
as substitutes to
telecommunication services

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

Ensure that comparable digital
services are subject to similar
rules
Avoid imposing disproportionate
burdens on new and traditional
business models



Telecom Review [expected
second half of 2016]



Review of the ePrivacy Directive
[expected second half of 2016]

Acting Responsibly

Level Playing Field

Acting Responsibly

Online platforms play an
increasingly important role in
accessing information and
content bringing wider
responsibilities over the
activities they facilitate





2015: Google asked to
remove 100,000 links to
illegal content per hour

2015: the UK Internet Watch
Foundation identified 68,092
URLs containing child sexual
abuse content

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

The Commission will maintain a
balanced and predictable liability
regime as set out in the ECD while
implementing a sectorial, problemdriven approach


AVMSD Reform [ 25 May 2016]



Copyright (2nd package)
[expected in Q3 of 2016]



Encouraging self-regulatory
efforts by platforms



Further assessment: liability &
notice and take down

Level Playing Field

Acting Responsibly

Trust, Fairness &
Transparency

Open Markets

1. AVMSD Reform [ 25 May 2016]


Video sharing platforms introduce measures to protect minors from harmful
content and everyone from incitement to hatred

2. Copyright (2nd package) [expected in Q3 of 2016]


Fairer allocation of value generated by the online distribution of copyrightprotected content by online platforms providing access to such content

3. Encouraging self-regulatory efforts by platforms


Regularly reviewing the effectiveness of such efforts

4. Further assessment:



Guidance on liability of online platforms implementing voluntary measures against
illegal content
Need for formal notice-and-action procedures

Trust, Transparency & Fairness

Consumers &
Citizens

Business To
Business

Level Playing Field

Acting Responsibly

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

CONSUMERS & CITIZENS
Users are concerned
about transparency
and data collection

The Commission will consider
measures to build consumer
trust and safeguard principles
of competition, innovation and
consumer protection.


 56%

of Internet users do
not read platforms' terms
and conditions

 75%

of the public believe
more transparency is
needed on platform
remuneration





Revision of the Consumer
Protection Cooperation
Regulation
Guidance on the Unfair
Commercial Practices
Directive
Encouraging voluntary efforts
to prevent trust-diminishing
practices e.g. tackling fake or
misleading reviews

Level Playing Field

Acting Responsibly

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

CONSUMERS & CITIZENS
1. Revision of the Consumer Protection Cooperation Regulation [proposed
on 25 May 2016]
2. Guidance on the Unfair Commercial Practices Directive [adopted on 25
May 2016]
3. Promoting interoperability actions (eg. through issuing principles and
guidance on eID interoperability)
4. Encouraging voluntary efforts to prevent trust-diminishing practices (e.g. to
tackle fake or misleading online reviews)
5. Ongoing Consumer Law REFIT: assessing any need to update existing
consumer protection rules in relation to online platforms [expected in 2017]

Level Playing Field

Acting Responsibly

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

BUSINESS TO BUSINESS
Businesses are
concerned about the
behaviour of platforms

The Commission will launch a
fact-finding exercise on B2B
practices and by spring 2017 it
will determine whether
additional action is needed. It
will:


Map out the extent of
problems raised in the
consultation



Examine potential means of
redress beyond competition
law e.g. voluntary dispute
resolution mechanisms &
transparency

 9/10 respondents believe
B2B relations between
platforms and suppliers
should be improved

 80%

believe that a mix of
regulatory and nonregulatory actions are
needed.

Open Markets

Level Playing Field

Acting Responsibly

Keeping markets open
and non-discriminatory to
foster a data-driven
economy

Trust, Transparency
& Fairness

Open Markets

As part of the Free Flow of
Data Initiative [scheduled for
the end of 2016] the
Commission will:
 Consider ways to facilitate
switching and portability of
data among platforms



Majority of users see the
need for strengthening the
capacity of online platforms
to address switching.



Many businesses expressed
concerns about changing
condition to access platforms'
APIs

 Examine potential barriers to
a single EU data market eg.
legal uncertainties over the
ownership and usability of
data

