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WSKAZÓWKI

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

1. podziela pogląd Komisji, że pełne wykorzystanie potencjału jednolitego rynku 
internetowego jest utrudnione w dużej mierze ze względu na obowiązujący dotychczas 
pakiet różnorodnych przepisów oraz niemal całkowity brak „interoperacyjnych” norm i 
praktyk.

2. uważa, że Komisja powinna w większym stopniu skoncentrować się na przedstawianiu 
aktualnych wniosków ustawodawczych zamiast dokumentów ramowych wymieniających 
środki, które są oczekiwane i często odkładane od wielu lat;

3. jest zdania, że pełna harmonizacja wyjątków i ograniczeń praw autorskich jest warunkiem 
wstępnym do realizacji jednolitego rynku cyfrowego;

4. dostrzega w zaproponowanym niedawno rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, które mogą być stosowane przez strony 
umowy zamiast krajowych przepisów dotyczących sprzedaży, duży potencjał w zakresie 
rozwiązania problemu fragmentaryzacji jednolitego rynku oraz zapewnienia większej 
dostępności i przewidywalności prawnej sklepów internetowych zarówno dla 
konsumentów, jak i dla przedsiębiorców;

5. proponuje, by dzieła i usługi kultury sprzedawane w internecie, takie jak książki w wersji 
cyfrowej, korzystały z takiego samego preferencyjnego traktowania co porównywalne 
produkty w postaci tradycyjnej, takie jak książki kieszonkowe, i dlatego powinnu 
podlegać niższej stawce VAT; jest zdania, że poprzez zastosowanie obniżonej stawki 
VAT w odniesieniu do publikacji cyfrowych mogłaby w związku z tym zachęcić do 
rozwoju legalnej oferty i znacznie zwiększyć się atrakcyjność platform cyfrowych;

6. wzywa Komisję – w interesie niedyskryminowania towarów i usług szczególnego rodzaju 
– do pilnego wyjaśnienia, że nie rozpocznie jakichkolwiek postępowań prawnych wobec 
państw członkowskich, które postanowią wprowadzić taką samą zmniejszoną stawkę 
VAT dla książek cyfrowych i mówionych do pobrania, jak dla porównywalnych 
produktów na różnych nośnikach fizycznych i w związku z tym uważa zamiar Komisji 
powrotu do tego tematu do końca 2013 r. za niewystarczający do szybkiego rozwiązania 
tej kwestii;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie ram prawnych dotyczących zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w celu polepszenia 
odpowiedzialności, przejrzystości i zarządzania ze strony podmiotów zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi, wprowadzenia skutecznych mechanizmów rozstrzygania 
sporów i wyjaśnienia i uproszczenia przyznawania licencji; 

8. uważa jasne i zrozumiałe informowanie użytkowników internetu o tym, jakie dane są 
zapisywane, na jak długo i w jakim celu za niezbędne do ugruntowania ich praw, a tym 
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samym również ich zaufania do internetu; podkreśla, że w trakcie obecnych prac nad 
dorobkiem prawnym w dziedzinie ochrony danych należy zapewnić pewność i jasność 
prawa oraz wysoki poziom ochrony danych; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przyjęcia w 2012 r. wspólnej europejskiej strategii dotyczącej przetwarzania w chmurze i 
w związku z tym oczekuje przede wszystkim rozwiązania kwestii jurysdykcji, ochrony 
danych i odpowiedzialności;

9. domaga się jasnego stwierdzenia, że dostawcy usług internetowych w przypadku 
przetwarzania i/lub gromadzenia danych w ramach UE zobowiązani są do przestrzegania 
prawa UE dotyczącego ochrony danych i konkurencji oraz do postępowania zgodnie z 
przepisami w zakresie ochrony własności intelektualnej, dyrektywy o e-handlu1 i pakietu 
telekomunikacyjnego2 niezależnie od miejsca zapisywania i/lub przetwarzania tych 
danych; uważa, że wyższy poziom przejrzystości w odniesieniu do identyfikacji 
dostawców usług internetowych powinien odgrywać kluczową rolę w sprzyjaniu zaufaniu 
konsumentów, promowaniu najlepszych praktyk w tej dziedzinie i służeniu za istotne 
kryterium przy tworzeniu europejskiego znaku zaufania;

10. przypomina, że zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług internetowych są 
zobowiązani do jasnego przedstawiania swojej tożsamości, oraz że wywiązywanie się 
z tego obowiązku przyczynia się w decydującym stopniu do zapewnienia zaufania 
konsumentów do handlu elektronicznego;

11. z zainteresowaniem i zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wzajemnego 
uznawania elektronicznej identyfikacji i autoryzacji oraz podpisów elektronicznych;

12. zdecydowanie popiera środki – zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i 
europejskim – mające zapobiegać podrabianiu produktów i piractwu w Internecie;

13. uważa, że w przypadku sklepów internetowych szybkie i tanie rozwiązywanie sporów jest 
kluczowym warunkiem zdobycia zaufania użytkowników; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące rozporządzeń w sprawie 
pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich i z zainteresowaniem oczekuje na wniosek 
ustawodawczy w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami

14. uznaje za najwyższy priorytet dalszą rozbudowę sieci szerokopasmowych, a zwłaszcza 
przyłączanie do nich obszarów wiejskich, oddalonych i najbardziej oddalonych; wzywa 
Komisję do przeprowadzania systematycznych kontroli w celu ustalenia, czy zostaje 
zachowana neutralność sieci i czy dostawcom usług internetowych nie utrudnia się 
dostępu do infrastruktury sieciowej oraz ewentualnie do uregulowania tych kwestii za 
pomocą stosownych przepisów;

                                               
1 1 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1).
2 2 Dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz.U. L 337 z 
18.12.2009, str.11) i dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. 
(Dz.U. L 337 z 18.12.2009, str.37).
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