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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. uwzględniając fakt, że handel elektroniczny stanowi dla Unii Europejskiej rynek XXI i 
może nadać nowy kształt europejskiemu rynkowi wewnętrznemu, wnieść wkład w 
gospodarkę opartą na wiedzy, zapewnić wartość i szanse europejskim konsumentom i 
przedsiębiorstwom w dobie obecnego kryzysu finansowego, a także pozytywnie wpłynąć 
na miejsca pracy i wzrost,

B. uwzględniając, że transgraniczny handel elektroniczny przynosi europejskim 
konsumentom poważne socjoekonomiczne korzyści, takie jak większa wygoda i 
silniejsza pozycja, umocnienie praw konsumenta, większa przejrzystość i konkurencja, 
dostęp do szerszego wachlarza produktów i usług, które można porównać, aby dokonać 
wyboru, jak również duża możliwość oszczędności,

C. uwzględniając, że transgraniczny handel elektroniczny wiąże się z poważnymi 
korzyściami dla przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, które mogą świadczyć 
innowacyjne, przyjazne dla konsumentów i wysokiej jakości usługi internetowe na 
obszarze europejskiego rynku wewnętrznego, umocnić swoją pozycję i pozostać 
konkurencyjne w ramach światowej gospodarki, 

D. uwzględniając, że na przeszkodzie do sprawnie funkcjonującego europejskiego rynku 
wewnętrznego handlu elektronicznego wciąż stoi szereg poważnych utrudnień 
strukturalnych i regulacyjnych, takich jak fragmentacja krajowych nurtów przepisów 
ochrony konsumenta oraz przepisów dotyczących podatku VAT, opłat recyklingowych i 
innych opłat, 

E. uwzględniając, że choć Internet jest najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży 
detalicznej i wielkość handlu elektronicznego na poziomie krajowym stale wzrasta, to 
przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym w UE powiększa 
się, a możliwości wyboru europejskich konsumentów, zwłaszcza w mniejszych 
państwach członkowskich UE, są ograniczone czynnikami geograficznymi, technicznymi 
i organizacyjnymi,

F. uwzględniając, że pokonanie barier w handlu elektronicznym i zwiększenie zaufania 
konsumentów mają zasadnicze znaczenie dla stworzenia atrakcyjnego zintegrowanego 
wspólnego cyfrowego rynku dla Europy i pobudzenia rynku usług konsumenckich, a w 
szerszym ujęciu całej gospodarki,

1. uważa, że w pierwszej kolejności należy znieść bariery administracyjne i regulacyjne 
stojące na drodze do transgranicznego handlu elektronicznego poprzez wprowadzenie we 
wszystkich 27 państwach członkowskich jednolitego zbioru przepisów dla konsumentów 
i przedsiębiorstw, które stworzą przyjazne i jednolite środowisko cyfrowe, zapewnią 
pewność prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, uproszczą procedury, 
zmniejszą koszty dostosowania, ograniczą nieuczciwą konkurencję i uwolnią potencjał 
handlu elektronicznego w UE; aby to osiągnąć, podstawowe znaczenie może mieć 
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jednolita interpretacja i jednolite stosowanie narzędzi prawodawczych, takich jak 
dyrektywa o prawach konsumenta, art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej (dyrektywa 
2006/123/WE) i dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych (2005/29/WE);

2. podkreśla znaczenie uproszczenia transgranicznych przepisów i obniżenia kosztów 
dostosowania dla sprzedawców detalicznych i przedsiębiorców poprzez zapewnienie 
praktycznych rozwiązań w takich kwestiach, jak sprawozdawczość VAT i fakturowanie, 
odpady elektroniczne i opłaty recyklingowe, opłaty z tytułu praw autorskich, ochrona 
konsumenta, etykietowanie i przepisy sektorowe; w tym celu apeluje o utworzenie 
systemów jednoetapowych i promowania rozwiązań w zakresie transgranicznego 
zarządzania elektronicznego, takich jak fakturowanie elektroniczne i zamówienie 
elektroniczne;

3. zwraca uwagę na znaczenie zwiększenia niskiego obecnie zaufania konsumentów do 
transakcji transgranicznych poprzez umocnienie internetowego i transgranicznego 
egzekwowania obowiązujących przepisów, zwiększenie uprawnień organów ochrony 
konsumenta, wspieranie współpracy między organami władz publicznych i utworzenie 
skutecznych ogólnounijnych mechanizmów nadzoru rynkowego i audytu, rozpatrywania 
skarg, rozwiązywania sporów i pozwów zbiorowych;

4. jest zdania, że zaufanie konsumentów można zwiększać poprzez zapewnienie zaufania 
publicznego do środowiska internetowego, rozwiązanie budzących zaniepokojenie 
kwestii w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowanie kwestii gromadzenia 
danych, identyfikacji grupy docelowej na podstawie analizy zachowań internautów (ang. 
behavioural targeting), profilowania i reklamy, a także zwiększenie świadomości 
konsumentów dzięki kampaniom edukacyjnym i informacyjnym;

5. zwraca uwagę na znaczenie uproszczenia łańcucha dostaw i warunków transgranicznego 
handlu internetowego oraz zwiększenia jego przejrzystości poprzez ustanowienie 
przepisów dotyczących wprowadzających w błąd lub niepełnych informacji o prawach 
konsumenta, całkowitych kosztach i danych kontaktowych sprzedawców, a także poprzez 
wspieranie najlepszych i najuczciwszych praktyk, zaleceń i wytycznych dotyczących 
sklepów internetowych; 

6. uważa, że opracowanie samoregulacyjnych kodeksów postępowania stowarzyszeń 
handlowych, zawodowych i konsumenckich oraz utworzenie europejskiej karty praw 
użytkownika zwiększyłyby zaufanie konsumentów do handlu elektronicznego dzięki 
sprecyzowaniu praw i obowiązków wszystkich podmiotów społeczeństwa 
informatycznego;

7. podkreśla znaczenie wspierania ogólnounijnych logo, znaków zaufania i znaków jakości, 
które pomogą konsumentom w określeniu renomowanych i godnych zaufania 
sprzedawców internetowych i wesprą wysiłki przedsiębiorstw UE na rzecz zdobycia 
zagranicznych rynków;

8. zwraca uwagę na znaczenie zwiększenia zaufania do systemów elektronicznych płatności 
transgranicznych (np. kart kredytowych i debetowych, e-portfeli) poprzez promowanie 
wachlarza metod płatności, zwiększanie interoperacyjności i wspólnych norm, zniesienie 
barier technicznych, wspieranie najbezpieczniejszych technologii w zakresie transakcji 
elektronicznych, ujednolicenie przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, 
zwalczanie nadużyć i oszustw oraz informowanie i edukowanie społeczeństwa;
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9. sądzi, że reforma sektora pocztowego i wspieranie interoperacyjności oraz współpracy 
między systemami i usługami pocztowymi może mieć znaczący wpływ na rozwój 
transgranicznego handlu elektronicznego; wymagałoby to wprowadzenia niedrogich i 
skutecznych systemów dystrybucji i śledzenia drogi produktów; podkreśla w związku z 
tym potrzebę pilnego wdrożenia trzeciej dyrektywy pocztowej (2008/6/WE);

10. jest zdania, że handel mobilny (m-handel) może stanowić istotny element handlu 
elektronicznego, który może dotrzeć do milionów Europejczyków, którzy używają 
telefonów komórkowych, ale nie korzystają z prywatnych komputerów, przyczyniając się 
tym samym do połączenia technologii internetowych i telefonii komórkowej i umacniając 
dominację UE na rynku łączności komórkowej; 

11. uważa, że rozwój i wspieranie wspólnych otwartych specyfikacji i standardów 
technicznych i operacyjnych (w zakresie kompatybilności, interoperacyjności, 
dostępności, bezpieczeństwa, logistyki, dostawy etc.) ułatwią transgraniczny handel 
elektroniczny poprzez zapewnienie pomocy konsumentom – zwłaszcza narażonym na 
ryzyko i niedoświadczonym użytkownikom komputerów – i pokonanie operacyjnych, 
technicznych, kulturowych i językowych barier, które istnieją między poszczególnymi 
państwami członkowskimi;

12. uważa, że należy zachęcać do transgranicznego wyszukiwania internetowego i reklamy w 
UE, aby poprawić jakość informacji dla konsumentów i sprzedawców oraz zwiększyć ich 
zdolność do transgranicznego porównania ofert i identyfikacji ofert transgranicznych; w 
tym celu apeluje o ścisłą współpracę z przemysłem i wspieranie domen „.eu”;

13. podkreśla, że dla dalszego rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego istotne 
będzie utworzenie spójnych w całej UE ram ochrony i egzekwowania praw własności 
intelektualnej zarówno w odniesieniu do dóbr fizycznych, jak i wirtualnych, zaostrzenie 
walki z nielegalnymi i podrobionymi towarami i usługami oraz zwiększanie świadomości 
europejskich konsumentów w tym zakresie;

14. apeluje o rozwijanie w zakresie ramowych programów badawczych innowacyjnych 
projektów badawczych mających na celu wspieranie i ujednolicanie rynku handlu 
elektronicznego w UE poprzez zwiększanie zaufania konsumentów, ich praw i 
możliwości wyboru w środowisku cyfrowym;

15. uważa, że umiejętność korzystania ze środków przekazu i komputera oraz świadomość 
użytkowników mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju europejskiego środowiska 
cyfrowego, w związku z czym wzywa do opracowywania kampanii edukacyjnych i 
informacyjnych opartych na ochronie konsumenta, prywatności cyfrowej i 
bezpieczeństwie cyfrowym oraz na prawach użytkowników narzędzi cyfrowych;

16. apeluje o skuteczne nadzorowanie zmian prawnych, technicznych i ekonomicznych w 
dziedzinie handlu elektronicznego i zwraca uwagę na potrzebę dokładnej analizy wpływu 
wszystkich decyzji dotyczących jednolitego rynku cyfrowego i społeczeństwa 
informacyjnego;

17. zauważa, że dalszy rozwój szybkiego i niedrogiego łącza szerokopasmowego ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju handlu elektronicznego, ponieważ brak dostępu do 
Internetu pozostaje jedną z najpoważniejszych przeszkód w korzystaniu przez 
Europejczyków z handlu elektronicznego.


