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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
BLOKOWANIA GEOGRAFICZNEGO

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, zainteresowanym stronom przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia rozporządzenie (UE) 2018/3024 w sprawie
nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów
ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia
działalności na rynku wewnętrznym nie będzie już mieć zastosowania do Zjednoczonego
Królestwa. W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje:
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.

2

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

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, Dz.U. L 60 I z 2.3.2018, s. 1.

1.

KLIENCI

Od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/302 (3 grudnia 2018 r.)
zakazuje ono dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce
zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, w tym nieuzasadnionego
blokowania geograficznego, w odniesieniu do niektórych transakcji transgranicznych
między handlowcami a klientami w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług w
UE. Przewiduje ono w szczególności następujące środki służące ochronie klientów5:
 zakaz dyskryminacyjnego blokowania lub ograniczania dostępu klienta do interfejsu
internetowego (tj. strony internetowej) handlowca i przekierowywania go do innego
interfejsu bez uprzedniej zgody klienta (art. 3);
 zakaz stosowania przez handlowców wobec klientów, w pewnych określonych
sytuacjach, różnych warunków dostępu do towarów i usług w sposób
dyskryminacyjny (art. 4; potocznie znany jako zasada „rób zakupy jak lokalny
konsument”);
 niedyskryminacja ze względów związanych z płatnością (art. 5).
Od dnia wystąpienia osoby fizyczne zamieszkałe w Zjednoczonym Królestwie (o ile nie
mają obywatelstwa państwa członkowskiego) lub przedsiębiorstwa mające siedzibę
w Zjednoczonym Królestwie nie będą mogły korzystać z rozporządzenia (UE) 2018/302:
 po pierwsze, takie osoby lub przedsiębiorstwa, chcące uzyskać dostęp do stron
internetowych w UE, nie będą mogły odnosić korzyści ze wspomnianego zakazu
dotyczącego dostępu do interfejsów internetowych handlowców. Oznacza to, że
przedsiębiorca może tym klientom zablokować lub ograniczyć dostęp, lub
przekierować ich do specjalnej wersji swojej strony internetowej, która może być inna
niż ta, do której klienci początkowo usiłowali uzyskać dostęp;
 po drugie, takie osoby lub przedsiębiorstwa nie będą miały zagwarantowanej
możliwości „robienia zakupów jak lokalni konsumenci” w UE w sytuacjach objętych
art. 4 rozporządzenia, w tym korzystania z tych samych cen i warunków dostarczania
towarów i świadczenia usług, co konsumenci lokalni (tj. klienci w państwie
członkowskim siedziby handlowca). Przykładowe obszary, w których klienci odczują
zmianę, obejmują sprzedaż w trybie offline i online towarów i usług, takich jak
towary z dostawą lub odbiorem na terytorium UE, bilety na imprezy sportowe lub do
parków rozrywki w państwach członkowskich oraz sprzedaż usług świadczonych
drogą elektroniczną, jak np. usługi hostingowe;
 po trzecie, takie osoby lub przedsiębiorstwa, używające środków płatności
z terytorium Zjednoczonego Królestwa, nie będą chronione przed handlowcami
stosującymi do transakcji płatniczej inne warunki niż te oferowane klientom w UE,
lub spotkają się z odmową sprzedaży ze względów związanych z płatnością, kiedy
będą (chcieli) płacić drogą elektroniczną za towary lub usługi.
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Zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.
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2.

HANDLOWCY

Rozporządzenie (UE) 2018/302 ma zastosowanie do wszystkich handlowców
prowadzących działalność na terytorium UE, niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę
w UE, czy w państwie trzecim (motyw 17).
W związku z tym od dnia wystąpienia handlowcy mający siedzibę w Zjednoczonym
Królestwie i oferujący swoje towary lub usługi klientom w UE będą w dalszym ciągu
podlegać przepisom rozporządzenia (UE) 2018/302 w odniesieniu do tych działań.
Ogólne informacje o blokowaniu geograficznym można znaleźć na stronie internetowej
Komisji https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market.
W razie potrzeby na stronie tej będą zamieszczane dodatkowe informacje na temat
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.
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