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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ramy regulacyjne określone w dyrektywie o handlu 
elektronicznym pochodzą sprzed ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają 
rzeczywistości technicznej, ekonomicznej, związanej z pracą i społecznej dzisiejszych 
usług online w sektorze transportu i turystyki; mając na uwadze, że przepisy krajowe 
i lokalne różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, a brak 
zharmonizowanego podejścia na szczeblu UE doprowadził do rozdrobnienia rynku;

B. mając na uwadze, że na rynku internetowych platform transportowych i turystycznych 
dominuje ograniczona grupa przedsiębiorstw, które strzegą dostępu przez ustawianie 
wysokich barier, czym ograniczają konkurencję, a tym samym możliwości dla 
konsumentów;

C. mając na uwadze pozytywny wpływ platform cyfrowych na dostępność usług 
transportowych i turystycznych, a także ich istotny wkład w rozwój technologii 
inteligentnych systemów transportowych, szczególnie pojazdów autonomicznych;

D. mając na uwadze wiele pozytywnych skutków zwiększonej cyfryzacji transportu 
i turystyki w postaci większej swobody wyboru, lepszego wykorzystania zasobów 
i łatwiejszej wymiany między konsumentami a przedsiębiorstwami;

E. mając na uwadze, że należy uznać ogromne możliwości dalszego przyspieszania 
cyfryzacji branży transportowej, i mając na uwadze związaną z tym konieczność 
takiego opracowywania przyszłych regulacji, aby ułatwiały rozwój technologiczny 
zamiast go hamować i jednocześnie sprzyjały konkurencji na równych warunkach;

F. mając na uwadze, że Unia jeszcze nie w pełni czerpie korzyści z interoperacyjności, 
szczególnie z powodu niedociągnięć w ustanawianiu norm, zamówieniach publicznych 
i koordynacji między właściwymi organami krajowymi;

G. mając na uwadze potrzebę poczynienia znacznych inwestycji w infrastrukturę 
informatyczną, aby umożliwić świadczenie usług cyfrowych, które przyczynią się do 
przyszłego dobrobytu w Europie;

H. mając na uwadze, że internetowe platformy cyfrowe przyniosły rynkowi pracy zarówno 
szanse, jak i wyzwania i zazwyczaj opierają się na bardziej elastycznej sile roboczej, 
której warunki zatrudnienia, reprezentacji i ochrony socjalnej pozostają niejasne, 
a w niektórych przypadkach niekorzystne;

1. zwraca uwagę na ważną rolę, jaką dyrektywa o handlu elektronicznym odegrała 
w ostatnich dwóch dekadach we wspieraniu rozwoju platform transportowych i 
turystycznych na europejskim jednolitym rynku cyfrowym; 
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2. zauważa, że istnieje bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie zakresu definicji usług społeczeństwa informacyjnego, przewidzianego 
w dyrektywie o handlu elektronicznym, zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i krótkoterminowych wynajmów, i dlatego zakres 
definicji wymaga aktualizacji i doprecyzowania z uwzględnieniem tego orzecznictwa; 

3. zwraca uwagę, że użytkownicy powszechnie z zadowoleniem przyjęli platformy 
internetowe w sektorach transportu i turystyki, a ich działalność spowodowała nowe 
zachowania konsumentów; zauważa, że zachęcanie platform do podejmowania 
aktywnych działań może stanowić jeden ze sposobów na zwiększenie zaufania, 
bezpieczeństwa i ochrony użytkowników; przypomina jednak, że brak jasnych, 
przejrzystych i aktualnych przepisów doprowadził w niektórych przypadkach do 
fragmentacji rynku i braku bezpieczeństwa, potencjalnie szkodząc przedsiębiorstwom i 
stwarzając poważną przeszkodę dla ich dalszego rozwoju, zwłaszcza dla nowych 
podmiotów wchodzących na rynek;

4. wzywa Komisję do wyjaśnienia kwestii odpowiedzialności platform transportowych i 
turystycznych z uwzględnieniem ich szczególnego modelu biznesowego; zwraca się do 
Komisji, aby nałożyła na platformy transportowe i turystyczne jednolity obowiązek 
weryfikowania tożsamości usługodawców i wymagania od nich zezwoleń, licencji i 
certyfikatów potwierdzających legalność i bezpieczeństwo oferowanych usług, 
stosowania protokołów należytej staranności, dopilnowania, by dostawcy usług 
przekazywali aktualne informacje, oraz podejmowania działań w stosunku do 
nielegalnych treści w celu stworzenia i utrzymania bezpieczniejszego środowiska i 
pewności prawa dla użytkowników i organów publicznych;

5. zwraca się do Komisji o ustanowienie ogólnounijnych zasad w celu wyjaśnienia 
procesów zgłaszania i usuwania nielegalnych treści w zależności od rodzaju 
oferowanych usług cyfrowych i zaangażowanych podmiotów; na potrzeby sytuacji, 
w których właściwy organ dokonuje zgłoszenia oznaczającego nielegalność treści, 
a platforma nie podejmuje działania, należy wprowadzić mechanizm skutecznych, 
odstraszających i proporcjonalnych sankcji;

6. podkreśla, że trzeba ocenić kwestię udostępniania europejskim konsumentom 
produktów i usług przez rynki państw trzecich, w przypadku gdy w UE nie ma 
producenta, importera ani dystrybutora, aby zapewnić przestrzeganie odpowiednich 
przepisów prawa UE; 

7. przypomina o znaczeniu zapewnienia skutecznego wdrażania i egzekwowania 
przepisów mających wpływ na rynek platform internetowych przez istniejące instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne UE w celu, między innymi, ułatwienia wymiany 
danych, dochodzenia roszczeń przez konsumentów i promowania dialogu 
zainteresowanych stron; podkreśla znaczenie i specyfikę rynku internetowych platform 
transportowych i turystycznych, które wymagają podejścia sektorowego i szczególnej 
uwagi w tym zakresie; zachęca do zbadania możliwości utworzenia w istniejących 
ramach pojedynczego punktu kontaktowego dla platform turystycznych i 
transportowych; 

8. zwraca się do Komisji o dalsze wyjaśnienie sposobu funkcjonowania zasady państwa 
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pochodzenia, w tym ewentualnych odstępstw, w celu zagwarantowania pewności prawa 
w całej UE;

9. wzywa Komisję, by zwróciła szczególną uwagę na sytuację MŚP; zaleca uwzględnienie 
w przyszłym prawodawstwie różnic między podmiotami na jednolitym rynku; wzywa 
ponadto do zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla MŚP 
świadczących usługi transportowe i turystyczne oraz do uwzględnienia faktu, że wiele 
MŚP ma ograniczony dostęp do finansowania; podkreśla potrzebę lepszego dostępu 
MŚP w sektorze transportu i turystyki do danych;

10. zwraca uwagę na bardzo specyficzny charakter treści na platformach transportowych i 
turystycznych w porównaniu z innymi sektorami, które to treści muszą być w 
niektórych przypadkach zgodne z precyzyjnymi kryteriami krajowymi; wzywa do 
podjęcia dostosowanych do tego sektora i skoordynowanych na szczeblu unijnym 
wysiłków angażujących wszystkie zainteresowane strony w celu ustalenia zestawów 
kryteriów, takich jak zezwolenia, licencje czy, w stosownych przypadkach, lokalny lub 
krajowy numer rejestracyjny usługodawcy, zgodnych z zasadami jednolitego rynku i 
niezbędnych do oferowania usług na platformie w celu ułatwienia współpracy i 
zwiększenia możliwości biznesowych; podkreśla znaczenie platform gospodarki 
współpracy w sektorach transportu i turystyki, na których usługi świadczone są 
zarówno przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorców; podkreśla, że należy 
unikać nakładania nieproporcjonalnych obowiązków informacyjnych i niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych na wszystkich dostawców usług ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów świadczących usługi w trybie partnerskim i MŚP;

11. wzywa Komisję do wzmacniania stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi na rynku krótkoterminowego wynajmu i w 
sektorze usług w zakresie mobilności; uważa, że akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien służyć zagwarantowaniu pewności i jasności prawa na tym rynku poprzez 
stworzenie ram zarządzania formalizujących współpracę między platformami wynajmu 
krótkoterminowego i platformami mobilności a władzami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, w szczególności w celu wymiany najlepszych praktyk, a tym samym 
ułatwienia ich codziennej działalności, a także poprzez ustanowienie zestawu 
obowiązków informacyjnych platform wynajmu krótkoterminowego i platform 
mobilności względem ich usługodawców w odniesieniu do odpowiednich przepisów 
krajowych, regionalnych i lokalnych;

12. w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w marcu 2020 r. porozumienie 
Komisji z niektórymi platformami sektora wynajmu krótkoterminowego w sprawie 
wymiany danych i uważa, że porozumienie to umożliwi władzom lokalnym lepsze 
zrozumienie rozwoju gospodarki dzielenia się oraz wiarygodną i ciągłą wymianę 
danych, co będzie sprzyjać kształtowaniu polityki w oparciu o dowody; wzywa Komisję 
do podjęcia dalszych kroków, aby zainicjować utworzenie bardziej kompleksowych 
ram udostępniania danych dla platform internetowych oferujących wynajem 
krótkoterminowy, po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, oraz do 
nałożenia na platformy systemowe obowiązku odpowiedniego udostępniania danych 
Eurostatowi i krajowym urzędom statystycznym państw, w których działają 
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usługodawcy, w pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych1;

13. zwraca uwagę na znaczenie dostępu do danych, możliwości ich przenoszenia i 
przejrzystego zarządzania nimi w gospodarce platformowej; podkreśla kluczowe 
znaczenie danych dla władz lokalnych we wdrażaniu i opracowywaniu polityki 
w dziedzinach transportu i turystyki, jak również w tworzeniu nowych, innowacyjnych 
usług przyczyniających się do zwiększania konkurencyjności Europy; uważa, że 
niektóre dane stanowią zatem strategiczne dobro publiczne, i dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej w sprawie europejskiej strategii w zakresie 
danych, a w szczególności rozwój wspólnych europejskich przestrzeni danych 
w strategicznych sektorach gospodarki takich jak transport i mobilność; podkreśla 
potrzebę przestrzegania zasad ochrony danych przy wykorzystywaniu i przetwarzaniu 
danych;

14. zwraca uwagę na znaczenie danych dla sektora transportu, służących wsparciu rozwoju 
technicznego sztucznej inteligencji i technologii 5G, innych istotnych technologii sieci 
bezprzewodowych oraz połączonej i zautomatyzowanej mobilności; wzywa Komisję, 
aby ułatwiała innowacje korporacyjne w pełnej zgodności z unijnym prawodawstwem 
dotyczącym prywatności i ochrony danych; jest zdania, że konieczny jest swobodny 
przepływ danych między pojazdami a usługodawcami, i w związku z tym wzywa 
Komisję do zapewnienia konkurencyjnego dostępu do danych pokładowych pojazdów 
do celów konserwacji i naprawy, a także dla przedsiębiorstw typu start-up w dziedzinie 
mobilności; 

15. zaznacza, że tak zwane surowe dane, tj. dane nieprzetworzone i mogące obejmować 
dane nieosobowe, mogą służyć ważnym celom społecznym; wzywa Komisję do 
stworzenia ram prawnych i systemu zachęt do wymiany surowych danych z sektorem 
prywatnym, instytucjami publicznymi i uniwersytetami na potrzeby badań i współpracy 
między platformami interoperacyjności przy pełnym poszanowaniu zasad ochrony 
danych;

16. podkreśla potrzebę promowania wymiany danych, cyfryzacji i stosowania dużych 
zbiorów danych na platformach wykorzystywanych w sektorach transportu i logistyki 
w celu zwiększania skuteczności organizacji przepływów ruchu towarowego i 
pasażerskiego oraz zarządzania nimi, a także lepszego wykorzystania infrastruktury i 
zasobów; wzywa Komisję do ustanowienia skoordynowanego systemu tych platform na 
szczeblu unijnym w celu zapewnienia poprawy widoczności łańcucha dostaw oraz 
zarządzania ruchem i przepływami ładunków w czasie rzeczywistym, a także 
uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w całej sieci TEN-T, 
w szczególności na odcinkach transgranicznych; przypomina o znaczeniu dostępności, 
interoperacyjności i wymiany aktualnych danych dotyczących podróży i ruchu w czasie 
rzeczywistym w celu promowania ofert internetowych i zwiększenia popytu na 
wszystkie rodzaje transportu zgodnie z dyrektywą w sprawie inteligentnych systemów 
transportowych2; wzywa Komisję, aby dokonała oceny barier uniemożliwiających 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania 
inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami 
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powstanie internetowego, multimodalnego rynku miejskich, regionalnych i 
dalekobieżnych usług transportowych;

17. zwraca uwagę na potencjał platform typu „mobilność jako usługa” (MaaS) w zakresie 
cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji mobilności w UE; wzywa Komisję, aby 
dokonała oceny wdrożenia zrównoważonych systemów MaaS w celu zapobiegania 
monopolom, zagwarantowania egzekwowania odpowiednich przepisów i strategii 
politycznych oraz umożliwienia samorządom lokalnym pewnego stopnia kontroli nad 
takimi systemami;

18. uznaje, że gospodarka cyfrowa, a w szczególności platformy, może mieć znaczący 
wpływ na tradycyjne, regulowane modele biznesowe w wielu strategicznych sektorach, 
takich jak transport oraz hotelarstwo i gastronomia; podkreśla w związku z tym 
potrzebę wspierania równych warunków działania, zwłaszcza dla innowatorów, 
przedsiębiorstw i nowych podmiotów wchodzących na rynek, w tym MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, a także potrzebę oparcia się na rozporządzeniu w sprawie 
użytkowników biznesowych korzystających z platform internetowych3 w celu 
utrzymania różnorodności podmiotów, zapewnienia dobrego otoczenia 
konkurencyjnego i ograniczenia dominacji gigantów rynkowych; podkreśla pilną 
potrzebę ustanowienia przez Komisję jasnych kryteriów oraz wprowadzenia definicji 
„platform systemowych”; wzywa właściwe organy do dalszego zachowywania 
czujności w celu zapobiegania powstawaniu monopoli na rynku platform podróży i 
turystyki poprzez monitorowanie nadużyć, takich jak niewłaściwe preferowanie i 
preferowanie własnych usług w wyszukiwarkach internetowych, co może prowadzić do 
nieuczciwego ustalania cen i tendencyjności zakupów;

19. podkreśla, że era gospodarki cyfrowej powinna charakteryzować się pewnością 
zatrudnienia i podobnymi warunkami zatrudnienia osób samozatrudnionych i osób 
zatrudnionych w sposób tradycyjny; zachęca państwa członkowskie i Komisję do 
przeprowadzenia oceny adekwatności krajowych przepisów zatrudnienia i postanowień 
unijnego prawa pracy;

20. zaznacza, że funkcjonowanie platform cyfrowych w obszarze transportu i turystyki 
odgrywa pozytywną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, szczególnie dla osób 
młodych i pracowników niewykwalifikowanych; 

21. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje nową dyrektywę w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy4 oraz zalecenie Rady w sprawie dostępu 
pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej5; apeluje do Komisji, aby 
dokładnie monitorowała egzekwowanie dorobku prawnego w tym obszarze; 
przypomina w tym kontekście o trwających pracach Parlamentu Europejskiego nad 
sprawozdaniem pt. „Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących 

transportu. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1–13).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług 
pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 105–121).
5 Zalecenie Rady z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu pracowników oraz osób samozatrudnionych do 
ochrony socjalnej 2019/C 387/01 (Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1–8).
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za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z 
rozwojem cyfrowym”6; 

22. apeluje o ustanowienie międzynarodowego systemu zarządzania zobowiązującego 
posiadaczy platform do przestrzegania pewnego minimalnego poziomu praw i ochrony 
oraz regulującego kwestie wykorzystywania danych i odpowiedzialności algorytmicznej 
w świecie pracy; przypomina o podstawowym prawie pracowników wszystkich 
kategorii, zapisanym w Karcie praw podstawowych UE, do podejmowania działań 
zbiorowych w celu obrony swoich interesów;

23. podkreśla potrzebę zapewnienia przejrzystości na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie algorytmów wpływających na usługi, ceny, 
reklamy i mechanizmy budowania zaufania cyfrowego, takie jak ratingi i opinie, i 
jednocześnie ochrony tajemnic handlowych; wzywa do wdrożenia istniejącego dorobku 
prawnego w zakresie ochrony konsumentów, przestrzegania standardów europejskich 
oraz do wprowadzenia dalszych i jaśniejszych zasad dotyczących informacji 
o uzasadnieniu zindywidualizowanych cen, ofert i rankingów, zwłaszcza kiedy 
przygotowuje je oprogramowanie podejmujące decyzje automatycznie; uważa, że 
należy odpowiednio informować konsumentów i skutecznie gwarantować ich prawa; 
uważa, że konsumenci powinni mieć możliwość żądania sprawdzenia i skorygowania 
ewentualnych błędów wynikających z decyzji podejmowanych w sposób 
zautomatyzowany, a także dochodzenia roszczeń w tym zakresie;

24. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania interoperacyjności urządzeń, 
aplikacji, repozytoriów danych, usług i sieci, niezbędnej do pełnego wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych również w sektorze transportu 
i turystyki;

25. podkreśla, że internetowe platformy transportowe i turystyczne muszą promować 
zrównoważony rozwój za pośrednictwem swoich usług zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla rolę, jaką cyfryzacja może odegrać we 
wspomaganiu zrównoważonego rozwoju transportu i turystyki, zwłaszcza w zakresie 
mobilności miejskiej oraz przez faworyzowanie wydajniejszego wykorzystywania 
zasobów i niedostatecznie wykorzystywanych obszarów, które tradycyjnie nie czerpią 
korzyści z turystyki; przypomina, że świadomi użytkownicy są ważną siłą napędową 
zrównoważonych sektorów transportu i turystyki; apeluje do platform internetowych, 
aby włączały do swoich ofert i warunków świadczenia usług alternatywy przyjazne 
środowisku, oraz wzywa Komisję, aby opracowała wytyczne dla internetowych 
platform transportowych i turystycznych, zapewniające narzędzia i informacje, dzięki 
którym będzie można lepiej informować klientów i użytkowników o wpływie 
świadczonych przez nich usług na środowisko; 

26. podkreśla, że bezprecedensowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 znacznie 
zwiększył zapotrzebowanie na usługi cyfrowe i konieczność wzmocnienia cyfrowej 
suwerenności UE; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na 
ustanowieniu sieci punktów kontaktowych państw członkowskich i na utworzeniu 
ogólnounijnej platformy w celu ułatwienia wymiany informacji o ruchu w zielonych 

6 Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych 
– nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym (2019/2186(INI)).
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korytarzach i o krajowych środkach reagowania w transporcie; podkreśla potrzebę 
dalszego wspierania współpracy w zakresie zielonych korytarzy w celu zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania unijnych łańcuchów dostaw i przepływu towarów w całej 
sieci transportowej UE; wzywa Komisję do zapewnienia skuteczności unijnej platformy 
koordynacyjnej podczas odbudowy;

27. zwraca uwagę na poważny wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na unijny sektor 
turystyczny; wzywa Komisję do utworzenia unijnej platformy wymiany danych i 
informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami w sektorze turystyki, aby 
ułatwić wymianę najlepszych praktyk i promowanie zrównoważonego rozwoju podczas 
odbudowy.
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Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność 

sprawozdawczyni. Sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób 

podczas przygotowywania projektu opinii Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania 

jednolitego rynku (2020/2018(INL)):

Podmiot lub osoba
BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
ETUC

Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego (IRU)
Centrum na rzecz Demokracji i Technologii

Europejskie Stowarzyszenie Właścicieli Domów Letniskowych (EHHA)
DG ds. Mobilności i Transportu

DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii

DG EMPL
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