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Streszczenie 

Analiza dotyczy problemu klasyfikacji przedmiotu transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. 
Na podstawie obowiązujących dyrektyw, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) oraz wniosków legislacyjnych zestawione zostają kluczowe cechy 
decydujące o tym, czy przedmiotem danej transakcji jest towar, czy usługa. W artykule opisana 
zostaje strategia prawnego porządkowania przestrzeni wirtualnej: za pomocą tworzenia 
kolejnych typów usług społeczeństwa informacyjnego oraz przez postrzeganie transakcji jako 
procesu. W ramach tak postrzeganej transakcji, obejmującej etapy klasyfikowane zarówno jako 
swobodny przepływu usług, jak i towarów, konieczna jest ocena elementu przeważającego, 
najistotniejszego. Brak jednak jednolitych kryteriów, umożliwiających ich uniwersalne 
stosowanie. Ich tworzenie przez orzecznictwo TSUE może zostać zablokowane przez 
wspomniany proces tworzenia kolejnych typów usług w ramach jednolitego rynku cyfrowego.  
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1. Wprowadzenie 

Na podstawowe problemy prawne związane z ideą Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single 
Market, dalej DSM) wskazać można, przyjmując jako punkt wyjścia, sformułowanie zawarte w 
dokumencie „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, które określa jeden z filarów 
strategii budowania DSM: 

Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług w internecie w całej Europie – 

wymaga to szybkiego zniesienia najważniejszych różnic między światem wirtualnym i 
rzeczywistym, aby usunąć bariery w transgranicznej działalności internetowej1

. 

Pierwszym źródłem niejasności jest problem usuwania różnic między światem cyfrowym a 
realnym. W sytuacji używania drogi elektronicznej do handlu materialnymi towarami staje się 
ono, z perspektywy prawnej, zjawiskiem bardziej skomplikowanym, niż prosta dychotomia 
między rzeczywistością online i offline. Drugim problemem, obejmującym całokształt 
problematyki DSM, a możliwym do wyłapania już na przykładzie powyżej przytoczonego zdania, 
jest dokonywanie klasyfikacji w zakresie podziału dóbr dystrybuowanych online na towary i 
usługi. Próba wskazania regulacji i orzecznictwa dotyczących rozdziału w zakresie tych dwóch, w 
tradycyjnym rozumieniu rynku wewnętrznego odrębnych, swobód, stanowi przedmiot 
zainteresowania poniższej analizy.  

W pierwszej części, w celu zarysowania kryteriów pozwalających na dokonanie rozróżnienia 
między towarem a usługą w zakresie obrotu odbywającego się drogą elektroniczną, sięgam 
przede wszystkim do przyjętych w tej materii dotychczas regulacji. Są to dyrektywa (UE) 
2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie)2 oraz dyrektywa 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 
r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego3 zawierające definicję 
usług społeczeństwa informacyjnego.  

Drugim źródłem, które w związku ze specyfiką prawa Unii Europejskiej odgrywa rolę co 
najmniej równie istotną co akty prawne, a którego analizą zajmuję się w drugiej części artykułu, 
jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Są to sprawy 
dotyczące samej kwestii rozgraniczania usług i towarów w ramach transakcji zawieranych drogą 

                                                           
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów. Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy. COM (2015) 192 z dnia 6.5.2015 r. Dostęp online: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN (12.3.2016).  

2 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.9.2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji 
w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 
241 z 17.9.2015 r., s. 1–15). 

3 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz. Urz. L 178 z 17.7.2000 r., s. 1–16). Pełne zestawienie wszystkich aktów prawa wtórnego zawierających 
regulacje związane z usługami społeczeństwa informacyjnego: Przemysław P. Polański, Europejskie prawo handlu 
elektronicznego. Mechanizmy regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, s. 31-

42. 
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elektroniczną. Sięgam również do orzeczeń zawierających informacje dotyczące konsekwencji 
prawnych zarysowanych metod podziału.  

Trzecim typem dokumentów, z których czerpię, mających mniejsze znaczenie dla obecnego 
stanu prawnego, kluczowym jednak dla rozwiązań mających zostać przyjętych w niedalekiej 
przyszłości, są dokumenty Komisji Europejskiej wydawane w związku z pierwszym filarem 
strategii mającej na celu utworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Są one przedstawione w 
trzeciej części tekstu jako przedmiot analizy możliwych do przyjęcia strategii inicjatyw 
legislacyjnych mających na celu realizację koncepcji Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ponadto 
zajmuję się również konkretnymi propozycjami legislacyjnymi (1) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na 
rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści4, (2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub 
w inny sposób na odległość5 oraz (3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych6. Są to inicjatyw podjęte do tej 
pory w ramach realizacji „Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”.  

  

                                                           
4 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia 

na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. COM (2015) 627 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r. Dostęp online: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-627-PL-F1-1.PDF (13.3.2016).  

5 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych 
przez internet lub w inny sposób na odległość. COM (2015) 635 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r. Dostęp online: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&from=EN (13.03.2016).  

6 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych. 
COM (2015) 634 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r. Dostęp online: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=EN (13.03.2016).  



Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego 

 

6 

 

2. Specyfika świata wirtualnego: handel 
elektroniczny a tradycyjne swobody rynku 
wewnętrznego 

Wstępnym założeniem, które należy poczynić, aby móc zająć się kwestią definiowania i 
określania danego dobra jako usługi bądź towaru w ramach prawa Unii Europejskiej, jest 
różnorodny charakter relacji między światem cyfrowym a rzeczywistym. Stanowi on istotną 
determinantę w kwestii określania czy mamy do czynienia z towarem, czy usługą, co wynika 
między innymi z istniejących w tym zakresie regulacji szczegółowych. W zakresie przedmiotów 
e-handlu wyodrębnić można trzy podstawowe konfiguracje7, określające sposób wykorzystania 
drogi elektronicznej: 

o cała transakcja przebiega drogą elektroniczną (zarówno zamówienie i zawarcie umowy, 
jak i wykonanie); 

o dokonane drogą elektroniczną zamówienie zostaje wykonane drogą tradycyjną; 

o zamówienie dokonane drogą tradycyjną zostaje wykonane drogą elektroniczną. 

Odrębność problemów związanych z drugim z wymienionych przypadków dostrzec można w 
samym sposobie sformułowania działań wchodzących w zakres filaru strategii budowania DSM 
mówiącego o łatwiejszym dostępie do cyfrowych dóbr i usług. Pierwszą postulowaną akcją jest 
poprawienie usług związanych z dostarczaniem danych towarów, co przede wszystkim 
sprowadza się do obniżenia kosztów przesyłania transgranicznych paczek8. Na podstawie 
konsultacji społecznych przeprowadzonych między 6 maja a 5 sierpnia 2015 roku, w których 
udział wzięło 361 respondentów, Komisja Europejska odnotowała, że w wypadku ponad 2/3 
odpowiadających głównym problemem są wysokie ceny przesyłek transgranicznych9. W 
wypadku 40% konsumentów biorących udział w badaniu przeszkodę stanowi występujący 
zawsze lub często brak możliwości dokładnego oszacowania, kiedy przesyłka zostanie 
dostarczona. Wyniki konsultacji są świadectwem tego jak trudno wyodrębnić wirtualny wymiar 
e-commerce i poddać go regulacji i stanowią zapowiedź trudności związanych z prawną 
klasyfikacją sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia w wypadku handlu elektronicznego.  

Samo wyodrębnienie możliwych układów relacji między rzeczywistością a światem wirtualnym 
nie determinuje jednak kwestii co de facto stanowi przedmiot danej transakcji. Rozważenie tej 
kwestii pomaga jednak sprawdzić, czy dana sytuacja podlegać będzie specjalnym reżimom 
wynikającym z regulacji dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (o czym dalej). 
Odnotowanie zjawiska przenikania się światów online i offline kierować powinno uwagę na 
istniejące regulacje oraz orzecznictwo związane z tradycyjnie rozumianymi towarami i usługami. 

                                                           
7 Ibid., s. 73-74. 

8 Informacje ze strony Komisji Europejskiej poświęconej DSM: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/access/index_en.htm (20.11.2015).  

9 Summary of Responses to the European Commission's 2015 Public Consultation on Cross-border Parcel Delivery, s. 1. Dostęp 
online: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169 (15.03.2016).  
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Nie wchodząc w tym miejscu w meandry bardziej szczegółowych rozważań dotyczących tego 
obszernego tematu chciałabym zwrócić uwagę na kilka dosyć istotnych dla dalszych rozważań 
kwestii. Swoboda przepływu towarów i usług stanowią obok przepływu osób i kapitału 
podstawowe założenia przyświecające idei tworzenia rynku wewnętrznego, zagwarantowane w 
Traktatach10. Jednocześnie jednak w samych Traktatach nie znajdziemy definicji tego czym 
„towar” jest, jak również wyczerpującej definicji usługi.  

Określenie istoty „towaru” pojawia się jednak w orzecznictwie TSUE. W orzeczeniu dotyczącym 
możliwości wprowadzania ograniczeń w handlu dziełami sztuki „towary” zostały zdefiniowane 
jako: „wszelkie produkty posiadające wartość wymierną w pieniądzu i mogące jako takie 
stanowić przedmiot transakcji handlowych”11. Zgodnie z tą definicją za towary uznane zostały 
dzieła sztuki, monety, które wyszły z obiegu, energia elektryczna czy gaz, a także programy 
telewizyjne, o ile nagrane są na materialny nośnik12. Sama swoboda przepływu towarów ma 
bardzo szeroki zakres stosowania. Zgodnie z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zakazane jest stosowanie ceł przywozowych i wywozowych lub opłat o skutku do nich 
równoważnym, a także ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów oraz wszelkich 
środków o skutku do nich równoważnym. Jedynie w nielicznych przypadkach, uzasadnionych 
szczególnie istotnymi względami13, możliwe jest odstępowanie od zasady z art. 34 TFUE.   

Pojęcie „usług” zostało natomiast zdefiniowane w art. 57 Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w którym zostały one określone jako świadczenia wykonywane zwykle za 
wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie 
towarów, kapitału i osób. Usługi, zgodnie z Traktatem, obejmują zwłaszcza działalność o 
charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczą oraz wykonywanie wolnych zawodów. 
Do traktatowych cech „usług” należą niematerialność, odpłatny charakter oraz tymczasowość. 
Niematerialny charakter usług rozumieć należy jako brak materialnego korelatu danego 
świadczenia, wykonywanej czynności, zanim nie zostanie ona wykonana, lub też w ogóle brak 
takiego korelatu. Przykładem pierwszej sytuacji są np. wszelkie naprawy. Dopóki nie zostanie 
wykonana czynność nie możemy doświadczyć usługi w sposób materialny. Drugą sytuację 
ilustruje z kolei przykład edukacji: proces ten nie znajduje, nawet po ukończeniu danego kursu 
czy etapu nauczania, żadnego korelatu w świecie materialnym. Tymczasowość jest natomiast 
cechą odróżniająca świadczenie usług od podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o 
swobodę przedsiębiorczości, co nie stanowi przedmiotu trudności w dalej rozważanej 
klasyfikacji towarów i usług.  

 

                                                           
10 Traktaty to zbiorcze pojęcie określające umowy międzynarodowe, które ukonstytuowały Unię Europejską (zarówno 
założycielskie, jak kolejne, zmieniające traktaty założycielski, traktaty akcesyjne). Stanowią one pierwotne źródło prawa UE. 
Wszelkie działania UE muszą mieć swoje traktatowe podstawy, w związku z czym decyzje dotyczące rozszerzania kompetencji 
UE czy przyjmowania kolejnych państw odzwierciedlone są w zmianach traktatów. Do najważniejszych dla tematu pracy 
traktatów należy Traktat o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich skonsolidowane wersje dostępne 
są pod adresem: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Traktat o 

Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. C 326 

z dnia 26.10.2012 r., s. 1-390). 

11 Wyrok z 10 grudnia 1968 r. w sprawie Komisja przeciwko Włochom, C-7/68, EU:C:1968:51, s. 429.  

12 Por.: wyrok z 30 kwietnia 1974 r. w sprawie Sacchi, C-155/73, EU:C:1974:40.  

13 Względami takimi może być ochrona wartości, których katalog znajdujemy w art. 36 TFUE: np. moralność publiczna, 
ochrona narodowych dóbr kultury. Wprowadzane środki nie mogą być jednak oparte na arbitralnej dyskryminacji czy stanowić 
ukrytych ograniczeń w handlu. TSUE każdorazowo sprawdza czy wprowadzone przez prawo krajowe ograniczenie pozytywnie 
przechodzi test dostępu do rynku, czyli nie tworzy dodatkowych przeszkód dla towarów pochodzących z innego państwa, 
następnie zaś czy można dane ograniczenie usprawiedliwić koniecznością ochrony danych wartości czy dóbr oraz czy jest ono 
proporcjonalne. 
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Usługi, ze względu na swą niematerialność i subsydiarny w stosunku do pozostałych swobód 
charakter, są najtrudniejsze do zliberalizowania w ramach wspólnego rynku. Subsydiarność 
swobody świadczenia usług wynika ze sposobu sformułowania swobody przepływu usług w 
artykule 57 Traktatu o Unii Europejskiej: „Usługami w rozumieniu niniejszego Traktatu są 
świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte 
postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób”. Stąd też swoboda 
przepływu usług jest uzupełniająca w stosunku do pozostałych swobód, znajduje zastosowanie 
dopiero wówczas, kiedy danej sytuacji nie da się przyporządkować do pozostałych swobód. 
Zgodnie natomiast z akapitem 3 art. 5714 świadczący usługę jest uprawniony, w celu spełnienia 
świadczenia, wykonywać przejściowo działalność w Państwie Członkowskim świadczenia na 
tych samych warunkach, jakie państwo to nakłada na własnych obywateli.  

Zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług oraz wymóg traktowania narodowego 
zgodnie z TFUE uzupełniany ma być dyrektywami, liberalizującymi kolejne usługi. W kontekście 
dalszych rozważań i wpływu świata online na gospodarkę warto zauważyć, że zgodnie z art. 59 
TFUE: „w odniesieniu do dyrektyw (…) w zasadzie należy dawać pierwszeństwo usługom, które 
bezpośrednio wpływają na koszty produkcji lub których liberalizacja przyczynia się do 
ułatwienia handlu towarami”. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z TFUE przewidziana jest 
możliwość specjalnego traktowania cudzoziemców zakresie świadczenia usług, o ile jest ono 
uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia 
publicznego. Należy również podkreślić, że usługi społeczeństwa informacyjnego, omawiane w 
kolejnym podrozdziale, są częścią usług w ich najogólniejszym, szerokim rozumieniu. Stanowią 
podtyp usług, podlegając specyficznemu reżimowi, który jest jednak częścią reżimu 
dotyczącego usług w ogóle.  

 Jak pokazuje nawet pobieżna charakterystyka swobodnego przepływu towarów i usług 
określenie, której swobodzie podlegać powinna dana sytuacja niesie za sobą konsekwencje 
przykładowo w zakresie tego jaki jest poziom liberalizacji w ramach wspólnego rynku, czy jakie 
ograniczenia będą mogły mieć w niej zastosowanie. Metody zakwalifikowania danej sytuacji 
jako bądź to przepływu towaru, bądź usług, stanowią podstawę dla podejmowania kolejnych 
kroków rozpatrywaniu danej sprawy. Z prawniczej perspektywy determinują one bowiem to, 
którym regulacjom podporządkowana jest dana sytuacja, w tym jakie ograniczenia i pod jakimi 
warunkami można w danym wypadku zastosować.  

                                                           
14 Z zastrzeżeniem z kolei postanowień dotyczących prawa przedsiębiorczości. 
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3. Definicja i regulacje dotyczące usług 
społeczeństwa informacyjnego 

Przechodząc do omówienia rozwiązań dotyczących bezpośrednio świadczeń wchodzących w 
zakres handlu elektronicznego zwrócić uwagę na przyjęte w tej materii regulacje. Zacząć należy 
od dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.9.2015 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie)15. Artykuł pierwszy dyrektywy 
(ust. 1 lit. b) zawiera bowiem definicję usługi społeczeństwa informacyjnego. Cechami 
określającymi ten typ usługi są: 

o świadczenie normalnie za wynagrodzeniem; 

o świadczenie dokonywane jest na odległość, czyli bez równoczesnej obecności stron; 

o z wykorzystaniem drogi elektronicznej, czyli jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana 
w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania 
(włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, i która jest całkowicie 
przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, 
środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych; 

o na indywidualne żądanie odbiorcy usługi, czyli usługa świadczona jest poprzez 
przesyłanie danych na indywidualne żądanie. 

Usługi wyłączone z zakresu zastosowania dyrektywy wymienione są w ust. 2-5 art. 1. Są to m.in. 
usługi radiowej emisji dźwięku oraz usługi telewizyjne16, usługi telekomunikacyjne i finansowe 
(określone bliżej w załączniku II dyrektywy17). Wymienione w artykule wyłączenia dotyczą 
sytuacji, w których dany typ usług objęty jest osobną regulacją, podlega przepisom 
odpowiednich, bardziej szczegółowych dyrektyw. Ponadto, w załączniku I do dyrektywy, 
odnajdujemy wskazówki dotyczące tego jak powinny być rozumiane sformułowania opisujące 
usługi społeczeństwa informacyjnego. Po pierwsze, ze względu na fakt nie bycia świadczonymi 
na odległość, z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone zostały usługi świadczone w fizycznej 
obecności dostawcy i odbiorcy, nawet jeżeli korzystają oni z urządzeń elektronicznych (badania 
lekarskie z wykorzystaniem sprzętów elektronicznych i inne przykłady wykorzystania sprzętu 

                                                           
15 Jest ona ujednoliconą wersją dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej 
dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych: Dyrektywa 
98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. L 217 z dnia 5.8.1998 r., s. 18-26). Obecnie 

obowiązująca dyrektywa: Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.9.2015 r. ustanawiająca 
procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z dnia 17.9.2015 r., s. 1–15). 

16 Objęte zakresem zdefiniowanym w art. 1 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE: 

„»rozpowszechnianie telewizyjne« lub »przekaz telewizyjny« (tzn. linearna audiowizualna usługa medialna) oznacza 
audiowizualną usługę medialną świadczoną przez dostawcę usług medialnych, umożliwiającą równoczesny odbiór audycji na 
podstawie układu audycji” (Dz. Urz. L 95 z dnia 15.4.2010, s. 1–24).  

17 Wymieniono w nim: usługi inwestycyjne, usługi ubezpieczenia i reasekuracji, usługi bankowe, operacje dotyczące funduszy 
emerytalnych, usługi związane z obrotem transakcjami terminowymi i opcjami. 
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elektronicznego w obecności dostawcy). Ze względu na fakt, że nie są świadczone drogą 
elektroniczną usługi telefoniczne oraz telefaksowe, usługi offline, czyli wg dyrektywy 
„dystrybucja CD-ROM-ów lub oprogramowania na dyskietkach”, a także usługi o charakterze 
materialnym, nawet jeśli świadczone są z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. W 
załączniku przykładami takich usług są: dystrybucja banknotów i biletów przez automaty 
(banknoty, bilety kolejowe) oraz dostęp do płatnych dróg, parkingów itp.  

Wyłączenie spod zakresu działania dyrektywy usług o charakterze materialnym, nawet jeśli są 
one świadczone z wykorzystaniem urządzeń technicznych, stanowić może istotną wskazówkę w 
zakresie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o klasyfikację danych sytuacji jako 
podlegających przepływowi towarów czy usług. Stanowi ono dowód innego traktowania usług 
odpowiadających konfiguracji określonej powyżej jako układu, w którym dokonane drogą 
elektroniczną zamówienie zostaje wykonane drogą tradycyjną. Usługi o charakterze 
materialnym stanowią bowiem ten rodzaj usługi, który postrzegać należy jako proces 
prowadzący do zmiany istniejącej rzeczy lub wytworzenia nowej rzeczy (która stanowi już 
towar). Pojawia się pytanie jak w takim wypadku kwalifikować taką sytuację, skoro nie stanowi 
ona usługi społeczeństwa informacyjnego, co rozważone zostanie poniżej.  

Kolejnym kluczowym źródłem prawa dla rozważanego zagadnienia jest dyrektywa 2000/31/WE 
z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 
(dyrektywa o handlu elektronicznym)18. W motywie 17. dyrektywy przywołana została 
opisywana powyżej definicja, jako obowiązująca w prawie Unii Europejskiej. Jednocześnie 
jednak w motywie 18. znajduje się jej doprecyzowanie, na którego elementy należy zwrócić 
uwagę.  

Po pierwsze jest to stwierdzenie, że w szerokim zakresie rodzajów działalności gospodarczej 
prowadzonych w trybie online zaliczanych do usług społeczeństwa informacyjnego zawiera się 
sprzedaż towarów online, nie zawiera się w nich jednak dostawa towarów jako taka oraz, 
wzmiankowane powyżej, świadczenie usług offline. Nierozwiązanym pozostaje problem czy 
samo dostarczenie towaru stanowi tym samym usługę w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, 
czy może jednak jest przykładem przepływu towaru. Po drugie sprecyzowany zostaje charakter 
wynagrodzenia, które nie musi wynikać z zawartej online umowy, lecz może mieć inne źródła 
(jak w wypadku usług polegających na oferowaniu informacji online lub informacji handlowych 
lub zapewniających narzędzia umożliwiające szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych). Po 
trzecie za usługi społeczeństwa informacyjnego uznane zostają usługi, które polegają na 
przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną, na zapewnianiu możliwości dostępu do 
sieci komunikacyjnej lub na hostingu informacji przekazywanych przez usługobiorcę, jak 
również usługi „przekazywane punkt-punkt”, czyli usługi wideo na żądanie lub przekazywanie 
informacji handlowych pocztą elektroniczną. Wykluczone natomiast zostają umowy zawierane 
w wyniku przekazywania informacji poza zakresem działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej a także stosunki między pracownikiem a pracodawcą.  

                                                           
18 Dyrektywa 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. L 178 z 

dnia 17.7.2000 r., s. 1-16). 
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Należy również zwrócić uwagę na motyw 21. dyrektywy, który w bardzo wyraźny sposób 
oddziela podlegające koordynacji wymagania dotyczące działalności w trybie online (informacja 
online, reklama online, zakupy online, zawieranie umów online) od wymagań prawnych państw 
członkowskich odnoszących się do towarów, takich jak normy bezpieczeństwa, obowiązki 
etykietowania lub odpowiedzialności za towary oraz wymagania państw członkowskich 
odnoszące się do dostawy lub do transportu towarów, łącznie z dystrybucją produktów 
leczniczych.  

Można odnieść wrażenie, że dana transakcja, mająca na celu dokonanie transgranicznej 
sprzedaży towaru drogą elektroniczną podlegać może trzem reżimom. W fazie zawierania 
umowy drogą elektroniczną będzie stanowić usługę społeczeństwa informacyjnego, w fazie 
transportu towaru podlega specjalnym regulacjom odpowiednim dla transportu, natomiast 
sam towar podlegać będzie swobodzie przepływu towarów. Warto podkreślić również, że 
wyodrębnienie etapu samego transportu znajduje potwierdzenie w wydzielonym w ramach 
„Strategii jednolitego rynku cyfrowego” priorytecie dotyczącym kosztów przesyłek. 
Zweryfikowaniu tej hipotezy służyć ma następna część, w której zawarty został przegląd 
relewantnego dla problemu orzecznictwa TSUE. 
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4. Problem klasyfikacji towarów i usług w 
świecie wirtualnym w świetle orzecznictwa TSUE 

W związku z chaosem legislacyjnym oraz swoistym „przeterminowaniem” części regulacji 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio zjawiska e-handlu w prawie Unii Europejskiej dość 
dużą rolę odgrywa w tej materii orzecznictwo TSUE, począwszy od zagadnienia samego objęcia 
prawem Unii Europejskiej usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc usług wchodzących 
w zakres e-handlu, które zostało przez TSUE rozważone w orzeczeniu Alpine Investments19. 
Trybunał przesądził, że usługi transgraniczne świadczone przy pomocy telefonu objęte są 
ochroną przewidzianą przez przepisy traktatowe (przepisy traktatowe dotyczące usług „stosuje 
się do usług świadczonych za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej, stron 
internetowych czy aplikacji mobilnych, a więc szerzej niż przewiduje to zakres zastosowania 
dyrektywy 2000/31/WE czy dyrektywy 98/34/WE20”). W związku z uwidocznioną na powyższym 
przykładzie wagą konkluzji zawartych w orzeczeniach TSUE oraz jego systemowo kluczową rolą 
w zakresie przestrzegania i wpływu na stosowanie prawa UE należy przyjrzeć się istotnym dla 
kwestii odróżniania usługi od towaru orzeczeniom.  

 

4.1. Orzecznicze początki 

Orzeczeniem, które stanowi wynik pierwszego zadanego przez sąd krajowy pytania 
prejudycjalnego odnoszącego się do dyrektywy 2000/31 jest wyrok Deutscher 
Apothekerverband eV przeciwko 0800 DocMorris NV i Jacques Waterval21. Sprawa dotyczyła 
sytuacji, w której spółka akcyjna mająca siedzibę w Niderlandach prowadziła sprzedaż 
internetową oferowanych przez siebie produktów leczniczych również na rynku niemieckim. 
Pytanie dotyczyło możliwości zakazania przez ustawodawstwo niemieckie prezentacji 
produktów leczniczych (traktowanych jako podlegające traktatowej swobodzie przepływu 
towarów) sprzedawanych drogą wysyłkową i wpływu, który zakaz ich reklamy ma na 
zapewnienie w praktyce oferty pewnych usług społeczeństwa informacyjnego.  

Problemem związanym z orzeczeniem Apothekerverband jest fakt, że Trybunał nie odniósł się w 
sentencji do zarzutów związanych z sprzecznością między wprowadzonymi ograniczeniami a 
dyrektywą 2000/31, cały swój wywód opierając na przepisach dotyczących swobody przepływu 
towarów oraz szczegółowych regulacjach związanych z leczniczym charakterem produktów 
oferowanych przez spółkę. Wyrok, nieodnoszący się do dyrektywy 2000/31, jest  

                                                           
19 Wyrok z 10 maja 1995 r. w sprawie Alpine Investments BV przeciwko Minister van Financiën, C-384/93, ECLI:EU:C:1995:126.  

20 P. Polański, op. cit., s. 47. 
21 Wyrok z 11 grudnia 2003 r. w sprawie Deutscher Apothekerverband eV przeciwko 0800 DocMorris NV i Jacques Waterval, C-

322/01, ECLI:EU:C:2003:664. 
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odzwierciedleniem opinii wydanej przez rzecznika generalnego, który jednoznacznie stwierdził, 
że w momencie zajścia zdarzeń, będących przedmiotem sporu, nie minął jeszcze termin na 
transponowanie dyrektywy. W związku z tym sytuacja nie mogła być oceniana zgodnie z jej 
przepisami, jako wówczas jeszcze nieobowiązującymi.  

Tym samym pierwsza okazja odniesienia się do zagadnienia zróżnicowania towarów i usług w 
zakresie sprzedaży elektronicznej nie została wykorzystana. Ostatecznie, na podstawie 
przepisów traktatowych dotyczących towarów, ograniczenia uniemożliwiające sprzedaż 
wysyłkową produktów leczniczych niewymagających recepty zostały uznane za środek o skutku 
równoważnym do ograniczeń ilościowych, czyli na podstawie przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu towarów.  

 

4.2. Transakcje w świecie wirtualnym jako proces:  
sprawa Ker-Optika22

 

Koncepcja, zgodnie z którą transakcje przez internet, polegające na zawarciu umowy drogą 
elektroniczną i wykonaniu następnie świadczenia przez dostawę towaru, stanowią proces, 
znalazła wyraz w orzeczeniu w sprawie Ker-Optika. Zgodnie z tym wyrokiem kolejne etapy i 
elementy transakcji podlegają, w zależności od charakteru momentu, który analizujemy, 
innemu reżimowi. W orzeczeniu Ker-Optika TSUE rozważał w nim wprowadzone przez Węgry 
ograniczenia w postaci uniemożliwienia sprzedaży soczewek kontaktowych drogą elektroniczną: 

Na wstępie w ramach sprzedaży przez Internet można wyróżnić w szczególności następujące 
elementy. Sprzedaż ta obejmuje po pierwsze, czynność sprzedaży, w właściwym tego słowa 
znaczeniu, która charakteryzuje się ofertą zawarcia umowy on-line oraz zawarciem umowy drogą 
elektroniczną. Po drugie, z ową sprzedażą wiąże się dostawa sprzedanego towaru, która co do 
zasady jest dokonywana do miejsca zamieszkania klienta. Ponadto sprzedaż lub dostawę 
poprzedza, w niektórych szczególnych przypadkach, konsultacja klienta z lekarzem

23
 

Trybunał po pierwsze stwierdził, że sama sprzedaż towarów online stanowi przykład usługi 
społeczeństwa informacyjnego. Po drugie odnotował, że z kolei etap dostawy, zgodnie z 
dyrektywą 2000/31, nie podlega jej reżimowi. Po trzecie rozważył zagadnienie, czy sprzedaż lub 
dostawa soczewek kontaktowych może zostać uzależniona od wcześniejszej konsultacji klienta z 
lekarzem. Od kwestii tej zależy bowiem czy mimo powyższych stwierdzeń sprzedaż soczewek 
kontaktowych może być w ogóle uznana za usługę społeczeństwa informacyjnego – zgodnie 
bowiem z motywem 18. dyrektywy 2000/31 działania, które ze względu na swój charakter nie 
mogą być wykonane na odległość lub drogą elektroniczną, takie jak konsultacja medyczna 
wymagająca fizycznego badania pacjenta, nie są usługami społeczeństwa informacyjnego.  

Trybunał stwierdził, że badanie nie stanowi nierozerwalnej części sprzedaży soczewek 
kontaktowych („ponieważ sprzedaż może zostać dokonana nawet na odległość na podstawie 
recepty wydanej przez lekarza okulistę, który wcześniej zbadał klienta”24). Tym samym 
                                                           
22 Wyrok z 2 grudnia 2010 r. w sprawie Ker-Optika bt przeciwko ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, C-108/09, 

ECLI:EU:C:2010:725. 

23 pkt. 22, ibidem. 

24 pkt. 37, ibid. 
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potwierdzona została możliwość traktowania samej sprzedaży jako usługi społeczeństwa 
informacyjnego. Wprowadzone ograniczenie ma natomiast wpływ na sprzedawców 
działających w innych państwach członkowskich, ponieważ pozbawia te podmioty gospodarcze 
szczególnie skutecznego rodzaju sprzedaży i ogranicza ich dostęp do rynku. O ile jednak samo 
zawieranie umowy przez internet zostało ocenione przez Trybunał przez pryzmat dyrektywy 
2000/31, to przepisy dotyczące dostawy soczewek zostały odniesione do zawartych w samym 
Traktacie (art. 34 i 36 TFUE) możliwości ograniczania swobody przepływu towarów i tym samym 
uznane w ich świetle za nieproporcjonalne.  

  

4.3. Materialność: orzeczenia w sprawie e-booków 

Nader klarownym przykładem wyodrębnienia rzeczywistości wirtualnej od świata realnego są 
orzeczenia dotyczące e-booków. E-booki, mające teoretycznie swój ścisły pierwowzór w postaci 
książek tradycyjnych, materialnych, zostały przez TSUE zakwalifikowane jako usługi. Spór między 
Komisją Europejską i Francją oraz między Komisją Europejską i Wielkim Księstwem 
Luksemburga (sprawa C-479/1325 i sprawa C-502/1326) dotyczył możliwości stosowania w 
przypadku e-booków obniżonej stawki podatku VAT i to w tym kontekście, sporu podatkowego, 
dokonana została ocena rozdzielająca towary od usług. Zgodnie z załącznikiem do adekwatnej 
dyrektywy (2009/47) obniżoną stawkę VAT stosować można w wymienionych wypadkach:  

dostarczania książek na wszystkich nośnikach fizycznych, również w formie wypożyczeń w 
bibliotekach (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, albumami, 
książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w 
postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), dzienników i periodyków, 
z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym. 

Odnotować należy również, że z możliwości obniżenia stawki VAT wyłączone są usługi 
dostarczane drogą elektroniczną. W wypadku Francji skarga Komisji oparta była na 
przekonaniu, że dostawa książek drogą elektroniczną nie może podlegać pod kategorię 
„dostarczania książek na wszystkich nośnikach fizycznych”. Francja podnosiła natomiast 
argument, mający na celu wykazanie, że e-booki objęte zwolnieniem są de facto książkami 
niemal identycznymi z tradycyjnymi, różniącymi się jedynie elementami formatu. Trybunał 
przychylił się do interpretacji Komisji w punkcie 27 wyroku, stwierdzając: 

Należy zauważyć, że ów załącznik III w pkt 6, wśród kategorii, do jakich można zastosować stawki 
obniżone VAT, wyraźnie wymienia „dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych”. Z 
brzmienia tego punktu wynika zatem, że stawka obniżona VAT ma zastosowanie do czynności 
polegającej na dostawie książki znajdującej się na nośniku fizycznym. Jak słusznie zauważa 
Komisja, jakakolwiek inna interpretacja pozbawiłaby sensu wyrażenie „na wszystkich nośnikach 
fizycznych” zawarte w tym punkcie. 

 

                                                           
25 Wyrok z 5 marca 2015 r. w sprawie Komisja przeciwko Francji, C-479/13, ECLI:EU:C:2015:141. 

26 Wyrok z 5 marca 2015 r. w sprawie Komisja przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, C-502/13, ECLI:EU:C:2015:143. 
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Podkreślić należy, że wyroki dotyczące e-booków, są wynikiem sporu dotyczącego klasyfikacji 
podatkowej. Interpretacja, w której e-book zakwalifikowany zostaje jako usługa, jest wynikiem 
sformułowania „dostarczanie książek na wszystkich nośnikach materialnych”, które zdaniem 
Komisji, a za nią Trybunału, pozbawione byłoby sensu, gdyby nie miało prowadzić do 
oddzielenia książek tradycyjnych od e-booków. Zgodnie z oboma wyrokami e-book nie może 
zostać zakwalifikowany jako rzecz, zaś nośnik, który mógłby być za rzecz uznany, nie stanowi 
przedmiotu dostawy podczas transakcji. W związku z tym, jako że dostawa e-booka nie może 
stanowić dostawy towaru – zgodnie z dyrektywą VATowską musi zostać ona uznana za usługę, 
zaś mówiąc ściślej usługę świadczoną drogą elektroniczną. Zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym nr 282/2011, dotyczącym tego zagadnienia w kontekście VATu, takimi usługami 
są usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze 
względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału 
człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe27.  

W świetle orzeczeń związanych z e-bookami odnotować należy dwie konkluzje. Po pierwsze jest 
irrelewantne dla zagadnienia klasyfikacji danego dobra jako towaru lub usługi istnienie jego 
materialnego odpowiednika. Ta sama pozycja wydana analogowo oraz elektronicznie podlegać 
będzie dwóch odmiennym reżimom (odpowiednio jako towar i usługa, zaś ściślej usługa 
społeczeństwa informacyjnego tudzież świadczona drogą elektroniczną). Po drugie jako jedno z 
kluczowych kryterium jawi się sposób świadczenia. Spełnienie świadczenia drogą elektroniczną 
wydaje się implikować uznawanie go za usługę społeczeństwa informacyjnego. Otwartym 
pozostaje pytanie o to jak traktowane byłyby e-booki sprzedawane na nośnikach. Odpowiedzi 
na to pytanie poszukam w kolejnym rozdziale. 

 

4.4. Linia orzecznicza TSUE w materii usług społeczeństwa 
informacyjnego  

Podsumowując powyższe uwagi należy zwrócić uwagę na punkt 43 orzeczenia Ker-Optika: 

W tym względzie z orzecznictwa Trybunału wynika, że jeżeli dany przepis prawa krajowego wiąże 
się zarówno ze swobodnym przepływem towarów, jak i z inną podstawową swobodą, to 
Trybunał poddaje go analizie zasadniczo pod kątem jednej tylko z tych dwu podstawowych 
swobód, jeżeli okaże się, że jedna z nich ma zupełnie drugorzędne znaczenie w stosunku do 
drugiej i można ją z tą drugą powiązać28

. 

Wagę sprawy Ker-Optika dla stosowania dyrektywy 2000/31 podkreśla fakt, że orzeczenie nie 
stanowi odzwierciedlenia wydanej w odniesieniu do niej przez rzecznika generalnego opinii. W 
opinii pojawia się sugestia, aby Trybunał udzielił odpowiedzi, że zgodność z prawem Unii 
uregulowania krajowego, które skutkuje zakazem sprzedaży soczewek kontaktowych przez 
internet, nie może być oceniana w świetle przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym29. 

                                                           
27 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do 
dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 77 z dnia 23.3.2011 r.) 
28 pkt. 43, ibid. 

29 Opinia rzecznika generalnego Paolo Mengozzi'ego przedstawiona w dniu 15 czerwca 2010 r. w sprawie Ker-Optika bt 

przeciwko ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, C-108/09, ECLI:EU:C:2010:341. 
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W tezie orzeczenia pojawia się natomiast stwierdzenie, że przepisy krajowe dotyczące 
sprzedaży soczewek kontaktowych należą do zakresu zastosowania dyrektywy 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w 
ramach rynku wewnętrznego („dyrektywy o handlu elektronicznym”), jako że dotyczą 
sprzedaży tych soczewek przez Internet. Z kolei przepisy krajowe dotyczące dostawy rzeczonych 
soczewek nie należą do zakresu zastosowania tej dyrektywy. 

Trybunał przeprowadził również rozumowanie dotyczące konieczności (lub jej braku) konsultacji 
medycznej przy sprzedaży soczewek kontaktowych, które rzecznik generalny uznał za bez 
znaczenia dla sprawy. Chociaż Trybunał skorzystał z zasugerowanego przez rzecznika podziału 
transakcji na poszczególne etapy (punkt 35 opinii: „A zatem, chociaż w powszechnym odbiorze 
to dyrektywa o handlu elektronicznym przyczyniła się do rozwoju wewnątrzwspólnotowego 
handlu elektronicznego, w samej dyrektywie ograniczono się do regulacji tylko niektórych 
etapów tego rodzaju wymiany handlowej, na których się ona odbywa, jednakże nie określono 
warunków odnoszących się do przepływu towarów, do którego wymiana może prowadzić 
[podkreślenie autorki]”) wyprowadził z niego zupełnie inne, brzemienne w skutki dla dalszego 
postrzegania umów zawieranych drogą elektroniczną, wnioski.  

Wiążąc te uwagi z samym rozdzieleniem poszczególnych elementów transakcji dokonywanych z 
użyciem drogi elektronicznej można zaryzykować tezę, że w miarę możliwości Trybunał będzie 
podtrzymywać tę linię orzeczniczą, pozwalającą oceniać ograniczenia w zakresie internetowej 
sprzedaży przez pryzmat swobodnego przepływu towarów, jak długo w transakcji występować 
będzie element dokonywanej w świecie rzeczywistym dostawy. Swoboda przepływu usług, ze 
względu na swoją subsydiarność, stanowić będzie prawdopodobnie raczej wyjście awaryjne.  
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4.5. Konkluzje: charakter przedmiotów transakcji w obrocie 
elektronicznym na podstawie orzeczeń TSUE 

Podsumowując powyższe rozważania można odnotować poniższe prawidłowości: 

 W wypadku, w którym całe świadczenie przebiega drogą elektroniczną, jest 
dokonywane normalnie za wynagrodzeniem, na odległość, z wykorzystaniem drogi 
elektronicznej oraz na indywidualne żądanie odbiorcy zostanie ono zakwalifikowane 
jako usługa społeczeństwa informacyjnego, a tym samym będą w stosunku do niej 
stosowane przepisy dotyczące takich usług (zob.: orzeczenie w sprawie e-booków), ale i 
usług w ogóle (zob.: orzeczenie Alpine Investments). 

 W wypadku, w którym umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, zaś towar zostanie 
dostarczony tradycyjnie będziemy mieli do czynienia z mieszanym reżimem 
wynikającym z rozdzielenia transakcji na poszczególne etapy (zob.: orzeczenie Ker-

Optika). Element zawierania umowy traktowany będzie jako usługa społeczeństwa 
informacyjnego. Od momentu, w którym świadczenie zaczyna być wykonywane drogą 
tradycyjną (dostawa towaru) podlegać będzie ono reżimowy swobody przepływu 
towarów. Analogicznie można stwierdzić, że będzie na tym etapie znajdowało 
zastosowanie orzecznictwo dotyczące rozdziału między towarami i usługami w 
tradycyjnym rozumieniu (w sytuacji, w której przedmiotem umowy zawartej drogą 
elektroniczną będzie wykonanie usługi w świecie realnym).  

 W wypadku, w którym zamówienie zostanie dokonane drogą tradycyjną, natomiast 
wykonane drogą elektroniczną: etap pierwszy będzie oceniany zgodnie z reżimem 
dotyczącym zawierania umów, natomiast etap drugi będzie przykładem wykonywania 
usługi społeczeństwa informacyjnego.  

Przede wszystkim jednak trzeba mieć na uwadze stwierdzenie Trybunału, że jeśli dany przepis 
prawa krajowego wiąże się zarówno ze swobodnym przepływem towarów, jak i z inną 
podstawową swobodą, to Trybunał poddaje go analizie pod kątem jednej z tych dwóch 
swobód, tej, której ma pierwszorzędne znaczenie w danej sytuacji. Stąd też możemy 
domniemywać, że jeśli w danym wypadku chodziłoby o ograniczenie możliwości sprzedaży 
internetowej danych towarów – mielibyśmy do czynienia z rozważaniem regulacji w kontekście 
swobody przepływu towarów. W wypadku natomiast gdyby chodził o regulacje dotyczące 
samych zasad zakupu towarów – mielibyśmy do czynienia z rozważaniem ich z punktu widzenia 
regulacji dotyczących usług. Takie postrzeganie rozważanego w analizie zagadnienia należy 
zestawić z inicjatywami Komisji Europejskiej dotyczącymi Jednolitego rynku cyfrowego.  
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5. Rozwiązania legislacyjne 

Podstawowym problemem związanym z legislacją dotyczącą Jednolitego rynku cyfrowego jest 
wielopłaszczyznowość zagadnień, które powinny zostać uregulowane. Wyodrębnienie 
wirtualnego świata z jednej strony jako odrębnej całości, z drugiej zaś jako obszaru mającego 
podlegać ogólnoeuropejskiej integracji, sprawia, że w zasięgu postulowanej regulacji znajdują 
się tak różne obszary jak prawa autorskie, prawa konsumentów, problem geoblokowania czy 
środki mające ułatwić doręczanie przesyłek. Zgodnie ze strategią utworzenia Jednolitego rynku 
cyfrowego wyodrębnione zostały trzy filary, w ramach których zaproponowanych zostało 
szesnaście inicjatyw30. Celem przyświecającym tej części tekstu nie jest omówienie 
poszczególnych z planowanych działań, lecz raczej zinterpretowanie przyjętej strategii 
legislacyjnej oraz dotychczas zaproponowanych projektów legislacyjnych.  

Należy zauważyć, że samo posłużenie się terminem „jednolity rynek” (zamiast np. „wspólna 
polityka”) świadczy o chęci kompleksowego uregulowania całokształtu zagadnień związanych z 
rzeczywistością online. Podstawowa wątpliwość wiąże się jednak z kryterium tego 
wyodrębnienia, ponieważ, jak pokazały poczynione powyżej ustalenia dotyczące 
skomplikowanego charakteru relacji między światem online i rzeczywistością niewirtualną, 
przynajmniej część podlegających pod inicjatywy związane z jednolitym rynkiem cyfrowym 
działań dotyczy niedigitalnego świata. Stąd też konieczność precyzyjnej fragmentaryzacji 
koncepcji z jednoczesnym zachowaniem spójności przyjmowanych rozwiązań. Przykładem 
mogą być proponowane działania dotyczące z jednej strony propozycji legislacyjnych mających 
na celu stworzenie prostych i efektywnych regulacji umów zawieranych między podmiotami z 
różnych państw członkowskich dla konsumentów i biznesu drogą elektroniczną, z drugiej zaś 
podjęcie środków mających na celu obniżenie kosztów przesyłek. Pierwsze działanie stanowić 
powinno element działań regulujących swobodny przepływ usług, zaś drugie, zgodnie z 
orzeczeniem Ker-Optika: swobodny przepływ towarów.  

Nie mamy zatem do czynienia, na poziomie samej idei, z tworzeniem, przynajmniej w tym 
wypadku, dotychczas nieistniejących swobód, lecz raczej z rozszerzaniem ich działania o wymiar 
wirtualny. Można zastanawiać się na ile trafne jest takie rozwiązanie (wynikające z 
dotychczasowego orzecznictwa TSUE). Jego zaletą jest na pewno możliwość sięgania do już 
wypracowanych w orzecznictwie standardów oraz sięganie do przepisów dotyczących 
tradycyjnie postrzeganych swobód. Jednocześnie cechą takiej strategii jest nieprzystawalność 
(rozumiana jako niemożność stosowania danych przepisów odpowiednio) do wirtualnej 
rzeczywistości, która z czasem coraz bardziej różnić będzie się od świata niecyfrowego. Pojawia 
się jednak pytanie czy prawo powinno stanowić odzwierciedlenie danego stanu technologii, 
nadążać za jej zmianami i zawsze reagować przez wprowadzanie odpowiednich dla nich 
przepisów, czy raczej powinno być na tyle uniwersalne, aby nie było konieczne ciągłe go 
dostosowywanie.  

                                                           
30 Zob.: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: A Digital Single Market Strategy for Europe, op. cit., s. 20.  
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Instytucją, która już niejednokrotnie w prawie Unii Europejskiej doprowadzała do wychodzenia 
z problemów interpretacyjnych i przez swoją działalność wspomagała budowanie rynku 
wewnętrznego, jest TSUE. Orzecznictwo stanowi środek wspomagający elastyczność 
interpretacji danych regulacji i prawdopodobnie, niezależnie od zaproponowanych przez 
Komisję aktów prawa wtórnego, to ono odegra decydującą rolę w budowaniu Jednolitego 
rynku cyfrowego, a nawet samym zrozumieniu na czym dokładnie ów rynek ma polegać. Póki 
co brak jednak większej liczby rozstrzygnięć związanych z wymiarem wirtualnym rynku. Warto 
natomiast przyjrzeć się dotychczasowym propozycjom legislacyjnym, dotyczącym niektórych 
aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego.  

Pierwszym dokumentem jest projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług 
online w zakresie treści31. Przykładowe, niewyczerpujące wyliczenie tego, co klasyfikowane jest 
jako „usługi online” znajdujemy w motywie 1 wniosku: „usług online w zakresie treści, które 
oferują dostęp do takich treści jak muzyka, gry, filmy lub wydarzenia sportowe”32. Przedmiotem 
postulowanej regulacji jest kwestia dostępu do danych treści poza granicami państwa, w 
których dana jednostka wykupiła możliwość ich używania. Przykładem byłaby do niedawna 
sytuacja, w której użytkownik Netflixa z Wielkiej Brytanii przyjechałby do Polski i nie mógł 
korzystać z wykupionego przez siebie abonamentu, ze względu na miejsce swojego 
tymczasowego pobytu. W motywie 13 wniosku odnajdujemy precyzyjniejszy opis tego jakimi 
cechami powinny odznaczać się dane usługi:  

(13) Niniejsze rozporządzenie powinno zatem stosować się do usług online w zakresie treści, 
które dostawca usług, po uzyskaniu odpowiednich praw od podmiotów praw na danym 
terytorium, świadczy swoim abonentom na podstawie umowy, w jakikolwiek sposób, w tym przy 
użyciu transmisji strumieniowej, pobierania danych lub jakiejkolwiek innej techniki 
umożliwiającej korzystanie z tych treści33

. 

Co interesujące, w motywie 17. odnajdujemy również informację, że uwzględnione w regulacji 
mają zostać usługi polegające na udostępnianiu danych treści świadczone nieodpłatnie. Dla 
pytań, na które szukam odpowiedzi w tej pracy, najistotniejszy jest sam fakt jasnego określenia 
w art. 2 lit. e propozycji czym jest „usługa online w zakresie treści”: 

e) „usługa online w zakresie treści” oznacza usługę zdefiniowaną w art. 56 i 57 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którą dostawca zgodnie z prawem świadczy w internecie w 
państwie członkowskim zamieszkania na zasadzie przenośnej, w sposób linearny bądź na 
żądanie, a która jest audiowizualną usługą medialną w rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE34 lub 

usługą, której głównym elementem jest zapewnianie dostępu do utworów, innych przedmiotów 
objętych ochroną lub transmisji organizacji nadawczych oraz zapewnianie korzystania z takich 

utworów, przedmiotów lub transmisji, która jest świadczona abonentowi na uzgodnionych 

                                                           
31 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego 

przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. COM (2015) 627 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r.  
32 Ibid., motyw 1. 

33 Ibid., motyw 13. 

34 Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10 marca 2010 r. w sprawie 

koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz. Urz. L 95 z 15.04.2010 

r., s. 1-24) „audiowizualna usługa medialna” oznacza: (i) usługę w rozumieniu art. 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi dostawca usług medialnych i której podstawowym celem jest 
dostarczanie ogółowi odbiorców – poprzez sieci łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE – 

audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych. Taka audiowizualna usługa medialna jest przekazem 
telewizyjnym w rozumieniu lit. e) niniejszego ustępu albo audiowizualną usługą medialną na żądanie w rozumieniu lit. g) 
niniejszego ustępu; (ii) handlowy przekaz audiowizualny; 



Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego 

 

20 

 

warunkach: za opłatą bądź nieodpłatnie, o ile dostawca weryfikuje państwo członkowskie 
zamieszkania abonenta; 

Z ogólnej, traktatowej definicji usług, wyprowadzona zostaje ich kolejna kategoria. O ile dana 
sytuacja: (1) wpisuje się w traktatowe cechy usług, (2) jest świadczona zgodnie z prawem w 
internecie w państwie członkowskim na zasadzie przenośnej; (3) jednocześnie można ją 
zakwalifikować jako audiowizualną usługę medialną (definicja powyżej, przypis 32) albo polega 
na zapewnianiu dostępu do utworów, innych przedmiotów objętych ochroną lub transmisji 
organizacji nadawczych oraz (4) jest świadczona abonentowi na uzgodnionych warunkach - 
zakwalifikowana zostanie ona jako usługa online w zakresie treści. Można stwierdzić, że 
postulowane jest „odwiązanie” prawa do korzystania z danych treści od terytorium danego 
państwa, a przywiązanie go do danego użytkownika, który ma prawo korzystać z wykupionych 
przez siebie usług niezależnie od swojej mobilności. Podstawowe problemy, które wiążą się z 
takim rozwiązaniem, wynikają z rozwiązań stosowanych do udzielania licencji na prawa 
autorskie i pokrewne. W motywie 21 wniosku wprowadzone zostaje rozwiązanie oparte na 
fikcji, w ramach której przyjęte zostaje, że:  

(21) W odniesieniu do udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne oznacza to, że w 
przypadku odpowiednich czynności zwielokrotniania, publicznego udostępniania i podawania do 

publicznej wiadomości utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, a także czynności 
pobierania danych lub powtórnego wykorzystania danych z baz danych chronionych prawami sui 
generis, które to czynności odbywają się w trakcie dostarczania usługi abonentom czasowo 
przebywającym w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie zamieszkania, uznaje 
się, że czynności te odbywają się w państwie członkowskim zamieszkania abonentów. Należy 
zatem uznawać, że dostawcy usług wykonują takie czynności na podstawie odpowiednich zgód 
danych podmiotów praw w odniesieniu do państwa członkowskiego zamieszkania tych 
abonentów. (...) Świadczenie usługi online w zakresie treści abonentowi czasowo 
przebywającemu w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie zamieszkania oraz 
korzystanie z usługi przez takiego abonenta zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie powinno 
stanowić naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw 
związanych z korzystaniem z treści objętych usługą35

 

Rozwiązanie takie z jednej strony stanowi wytrych pozwalający obejść problemy wynikające z 
terytorialnej natury licencji i praw autorskich, z drugiej jednak strony sprawia, że na 
płaszczyźnie prawnej właściwie niwelowany jest aspekt transgraniczności. Użytkownik danej 
usługi traktowany ma być, niezależnie od miejsca swojego pobytu, jakby przebywał cały czas w 
państwie, w którym daną usługę wykupił. Usługa powinna, według projektu, wędrować wraz z 
jej użytkownikiem, niezależnie od prawa obowiązującego w poszczególnych państwach.  

Rozwiązanie takie wydaje się interesującą metodą na uniknięcie przynajmniej części 
problemów związanych z charakterem praw autorskich. Nie niweluje jednak, w moim 
przekonaniu, ograniczającego efektu samej strategii regulacji obranej przez Komisję. Tworzenie 
kolejnych podtypów usług, których definiowanie ma na celu uregulowanie danych wycinków 
budowanego jednolitego rynku cyfrowego, w kontekście pytania o kryteria podziału między 
towarem i usługą w przestrzeni wirtualnej, tworzy raczej chaos, niż daje odpowiedzi. Zamiast 
bezpośrednio dostarczyć ogólnych kryteriów umożliwiających ocenienie danej sytuacji, 

                                                           
35 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego 
przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. COM (2015) 627 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r., 
motyw 21.  
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prowadzi do konieczności sprawdzania czy dana sytuacja mieści się w wąskich ramach kolejnych 
tworzonych kategorii. Ponadto już w tym wniosku możemy zaobserwować opisany dalej proces 
czynienia z „treści” (dalej „treści cyfrowej”) odpowiednika towaru w świecie wirtualnym – 
klasyfikowanego jednocześnie jako jeden z elementów usługi.  

Kolejne, podobne w swym charakterze, wskazówki co do tego co kategoryzowane ma być jako 
usługi, co zaś jako towar dostarczają projekty dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych36 oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 
zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość37. Dostarczanie treści cyfrowych 
wydaje się stanowić kolejny przykład swobodnego przepływu usług. W art. 2 ust. 1 wniosku 
jako treści cyfrowe wymienione zostały trzy kategorie sytuacji:  

o a) dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jak na przykład pliki wideo, 
audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne oprogramowanie, 

o b) usługę, która umożliwia tworzenie, przetwarzanie lub przechowywanie w formie 
cyfrowej danych dostarczonych przez konsumenta oraz 

o c) usługę umożliwiającą rozpowszechnianie danych w formie cyfrowej dostarczanych 
przez innych użytkowników usługi lub inne formy interakcji takich danych; 

Można stwierdzić, że dyrektywa dotyczyć ma zawierania umów z zakresu usług społeczeństwa 
informacyjnego (za zapłatą, wykonywane na odległość i drogą elektroniczną, na indywidualne 
życzenie klienta). Wydaje się, że treść cyfrowa wyrasta na pojęcie, które z jednej strony 
obejmuje zakresem swojego znaczenia część usług społeczeństwa informacyjnego, z drugiej 
jednak w pewien sposób staje się odpowiednikiem towaru w świecie wirtualnym. Pojawia się 
pytanie zgodnie z jakim porządkiem oceniane byłoby wykonanie umowy polegającej na 
wytworzeniu i dostarczeniu treści cyfrowej, np. dostarczenie gry, w wypadku, w którym plik 
zawierałby błędy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że drugi wniosek dotyczy stricte umów 
sprzedaży towarów. Stąd też wydaje się, że wszystkie sprawy związane z treściami cyfrowymi 
powiązane są ze swobodnym przepływem usług (w tym ich ściślej określonych kategorii, jak 
usługi społeczeństwa informacyjnego czy usługi online w zakresie treści).  

Warto odnotować jeden z interesujących wyjątków dotyczących tego co jest objęte reżimem 
postulowanej dyrektywy. W art. 3 ust. 3 znajdujemy bowiem stwierdzenie, że „z wyjątkiem art. 
5 i 11 dyrektywa stosuje się także do trwałych nośników zawierających treści cyfrowe w 
przypadkach, gdy trwały nośnik jest używany wyłącznie do dostarczenia treści cyfrowych”38. 
Stanowi to interesujący przykład dominacji treści nad formą jej przekazywania w zakresie 
klasyfikowania danej sytuacji jako towaru lub usługi (niezależnie od materialnego charakteru 
przedmiotu). Potencjalnie problematyczne może być również sformułowanie wyjątku z art. 3 
ust. 5 lit. a:  

 

                                                           
36 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego 
przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. COM (2015) 627 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r.  
37 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 
zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość. COM (2015) 635 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r. 
38 Art. 3 ust. 3, wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego 
przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. COM (2015) 627 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r.  
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Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów dotyczących: 
a) usług świadczonych przez dostawcę, w których dominuje element działania człowieka, a 
format cyfrowy jest wykorzystywany głównie jako nośnik; 

Nie stanowi ono trudności w ramach rozdzielania klasyfikacji towarów i usług: takiego typu 
świadczenie nadal będzie usługą, jednak nie będzie podlegało reżimowi dyrektywy.  

Druga z proponowanych dyrektyw zawiera w art. 2 ust. 1 lit. d definicję towaru, który oznaczać 
ma wszelkie materialne rzeczy ruchome z wyjątkiem przedmiotów sprzedawanych w drodze 
egzekucji lub w inny sposób z mocy prawa oraz wody, gazu i energii elektrycznej, chyba że 
zostały wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości lub określonej ilości. Oprócz 
potwierdzenia materialności, jako głównego wyznacznika traktowania danej rzeczy jako towaru, 
odnajdujemy w projekcie dyrektywy koncept postrzegania transakcji internetowej jako procesu:  

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług zawartych na 
odległość. Jednak w przypadku umów obejmujących zarówno sprzedaż towarów, jak i 
świadczenie usług, dyrektywa ma zastosowanie do części umowy dotyczącej sprzedaży 
towarów39

. 

  

                                                           
39 Art. 1. ust. 2, wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży 
towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość. COM (2015) 635 wersja ostateczna z dnia 9.12.2015 r. 
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6. Konkluzje 

Podsumowując nie można nie zauważyć, że w ramach budowania jednolitego rynku cyfrowego 
mamy do czynienia z chaosem pojęciowym. Wynika on w dużej części z tworzenia kolejnych 
podtypów usług, jakby tworzenie bardziej ścisłych definicji i klasyfikacji mogło pomóc w 
uporządkowaniu rzeczywistości wirtualnej40. Strategia Komisji, którą wyczytać można z 
utworzonych do tej pory wniosków rozporządzenia i dyrektyw, przejawia się próbami tworzenia 
konstrukcji prawnych obejmujących niewielkie wycinki tego, co składać się ma na jednolity 
rynek cyfrowy. Istotniejsze wydaje się jednak sformułowanie bardziej ogólnych zasad, które 
pozwolą mniej kazuistycznie przyporządkować dane sytuacje do odpowiednich reżimów. 
Pierwszą z takich zasad jest w moim przekonaniu konsekwencja w rozdzielaniu danych etapów 
transakcji. Zarówno w wyroku TSUE w sprawie Ker-Optika, jak i w propozycjach legislacyjnych, 
możemy zaobserwować tendencję do rozdzielania etapu sprzedaż internetowej od samego 
przepływu towaru.  

Pojawić się może pytanie, na ile taka strategia jest słuszna. Wydaje się, że opiera się ona na 
przekonaniu, że w wypadku materialnych dóbr zarówno regulacje, jak i orzecznictwo, jest na 
tyle utrwalone i obszerne, że kiedy istnieje możliwość oparcia rozstrzygnięć na nim, nie ma 
potrzeby szukać innych rozwiązań. Inaczej natomiast sprawa przedstawia się w wypadku 
świadczeń o charakterze niematerialnym, w których np. przedmiotem są treści cyfrowe. 
Liberalizacja przepływu niematerialnych treści stanowi jeden z punktów zainteresowania w 
ramach strategii budowania jednolitego rynku cyfrowego. Koncentracja na zakwalifikowaniu 
przedmiotów transakcji, które nie mają formy materialnej jest tym samym zrozumiała.  

W tym kontekście chciałabym zwrócić uwagę na opisany powyżej wyjątek, dotyczący granicy 
między materialnością i niematerialnością, czyli sytuację, w której na materialnym nośniku 
przekazywane są treści cyfrowe i to one przeważają w zakresie przypisania danej sytuacji do 
reżimu usług, nie zaś swobodnego przepływu towarów. Wyjątek ten jest moim zdaniem 
znamiennym przykładem myślenia, w którym nacisk położony ma być na rzeczywisty przedmiot 
transakcji. Wydaje się, że dominującym kryterium oceny do jakiej swobody przyporządkować 
należy konkretną sytuację powinna być ocena co stanowi kluczowy dla niej element. Kryteria 
takie jak materialność czy podkreślana możliwość podziału danej transakcji na kolejne etapy są 
wskazówkami mającymi pomóc w dokonywaniu konkretnych ocen i uzupełnianiu dość 
kazuistycznych i niejednolitych pojęciowo regulacji.  

                                                           
40 Jak to ujął M. Szpunar: „»Koń jaki jest, każdy widzi«. Tak brzmiała jedna z definicji zawartych w pierwszej polskiej 

encyklopedii, wydanej w osiemnastym wieku(...). Mogłoby się wydawać, że podobnie jest z interesującym nas w niniejszej 
sprawie problemem zdefiniowania audiowizualnej usługi medialnej w kontekście internetu – intuicyjnie każdy jest w stanie taką 
usługę rozpoznać. Kiedy jednak przychodzi do jej opisania w języku prawnym, trudno znaleźć pojęcia, które byłyby 
wystarczająco ostre, a jednocześnie dość pojemne” - Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara przedstawiona 1.07.2015 

r. w sprawie New Media Online GmbH, C-347/14, ECLI:EU:C:2015:434. 
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Podstawowym problemem wiążącym się z tak formułowanych definicji i tworzonych w aktach 
prawnych kategorii, może okazać się zablokowanie swobody budowania bardziej generalnych i 
abstrakcyjnych konstrukcji za pomocą orzecznictwa. W dotychczasowej historii prawa Unii 
Europejskiej to TSUE odgrywał rolę inspirującą rozwój, poszerzanie interpretacji czy zakresu 
stosowania chociażby przepisów dotyczących tradycyjnych swobód41. Działania Komisji 
natomiast dają wrażenie prób ogarnięcia poszczególnych aspektów, konkretnych przykładów 
sytuacji, nie zaś próby stworzenia ogólnej, elastycznej (czyli odpowiadającej elastycznemu 
charakterowi świata wirtualnego) regulacji. Pozostaje mieć nadzieję, że mimo ich charakteru 
działania Komisji nie poskutkują utrudnieniem, w dalszym pełnieniu przez TSUE swoich funkcji i 
implementowane rozwiązania w praktyce odniosą realny, pozytywny wpływ na rozwój 
jednolitego rynku cyfrowego.   

                                                           
41 Przykładem może być przywoływany powyżej przypadek orzeczenia Alpine Investment, w którym Trybunał przesądził, że 
usługi transgraniczne świadczone przy pomocy telefonu objęte są ochroną przewidzianą przez przepisy traktatowe. 
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