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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. споделя мнението на Комисията, че използването на пълния потенциал на единния 
онлайн пазар се възпрепятства до голяма степен поради наличието на смесица от 
различни правни разпоредби и малко на брой или никакви „оперативно 
съвместими“ стандарти и практики;

2. счита, че Комисията следва да се съсредоточи повече върху представяне на 
законодателни предложения, а не на рамкови документи, изброяващи мерки, които 
вече са очаквани и често са били отлагани в продължение на няколко години;

3. счита, че пълното хармонизиране на изключенията и ограниченията на авторското 
право е предпоставка за изграждането на цифровия единен пазар;

4. вижда в неотдавна предложения регламент за общо европейско право за 
продажбите, което може да бъде избрано от договорните партньори като 
алтернатива на националните норми в областта на продажбите, голям потенциал за 
справяне с фрагментацията на единния пазар и за превръщане на интернет сделките 
в по-предвидими в правен аспект и по-достъпни както за потребителите, така и за 
предприятията;

5. предлага произведенията на културата и услугите, които се продават онлайн, като 
дигиталните книги, да се възползват от същото преференциално третиране като 
сходни на тях продукти в традиционна форма, като книгите на хартиен носител, и 
следователно да се облагат с намалена ставка на ДДС; счита в тази връзка, че 
прилагането на намалената ставка на ДДС за цифрови публикации може да даде 
тласък на законното предлагане и значително да увеличи привлекателността на 
цифровите платформи;

6. призовава Комисията, в интерес на недискриминацията срещу стоки и услуги от 
определен вид, спешно да изясни, че няма да предприема каквито и да било правни 
действия спрямо държавите членки, които решат да въведат същите намалени 
ставки на ДДС за цифрови книги и аудиокниги, които могат да бъдат сваляни от 
интернет, както за сходни продукти на различни физически носители, и в тази 
връзка счита, че намерението на Комисията да излезе с предложение по този въпрос 
до края на 2013 г. е недостатъчно за постигането на своевременно решаване на този 
проблем;

7. приветства предложението на Комисията за законодателна рамка относно 
колективното управление на авторското право и сродните му права с цел 
осигуряване на по-добра отчетност, прозрачност и управление на дружествата за 
колективно управление на права, създаване на ефективни механизми за разрешаване 
на спорове и поясняване и опростяване на лицензирането;
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8. счита ясната и разбираема информация за потребителите на интернет относно това 
кои лични данни за какви цели се събират и колко време се съхраняват, за 
неотменно условие за укрепване на потребителските права и за поддържане на 
доверието им в интернет; подчертава, че при преразглеждането на достиженията на 
правото в областта на защитата на данните трябва да се гарантира правна сигурност 
и яснота, както и високо ниво на защита на данните; приветства обявяването на 
обща европейска стратегия по темата за изчислителните облаци за 2012 г. и очаква 
по-специално да бъдат изяснени въпросите относно юрисдикцията, защитата на 
данните и сферите на отговорност в това отношение;

9. изисква пояснение, че при боравенето с и/или събирането на данни в рамките на ЕС 
доставчиците на интернет услуги са длъжни да спазват нормите на ЕС относно 
защитата на данните, относно конкуренцията, както и относно защитата на правата 
върху интелектуалната собственост, както и Директивата за електронната търговия1
и пакета за телекомуникациите2, независимо от това къде се съхраняват и/или 
обработват тези данни; счита, че едно по-високо равнище на прозрачност по 
отношение на идентифицирането на доставчиците на интернет услуги следва да 
играе ключова роля за укрепване доверието на потребителите, насърчаване на най-
добрите практики в тази област, както и да служи като основен критерий за 
създаването на европейски знак за доверие;

10. припомня, че в съответствие с член 5 от Директива 2000/31/ЕО доставчиците на 
онлайн услуги са длъжни ясно да посочат своята идентичност и че спазването на 
това изискване има решаващо значение за гарантирането на доверието на 
потребителите в електронната търговия;

11. приветства с голям интерес предложението на Комисията относно взаимното 
признаване на електронното идентифициране и удостоверяване, както и относно 
електронните подписи;

12. подкрепя категорично мерките за предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството с продукти в интернет както на европейско, така и на равнище държави 
членки;

13. счита бързото и рентабилно разрешаване на спорове, особено по отношение на 
онлайн трансакциите, за централно изискване за доверието на потребителите; 
следователно приветства предложенията на Комисията във връзка с извънсъдебното 
решаване на спорове и онлайн решаването на спорове по потребителското право и 
обявената законодателна инициатива за разрешаване на спорове между 
предприятия;

14. разглежда по-нататъшното разширяване на широколентовата мрежа, по-специално 
свързването на селските райони, изолираните и най-отдалечените райони с 

                                               
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
2 Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година (OB L 337, 
18.12.2009 г., стр. 11) и Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година (OB L 337, 18.12.2009 г., стр. 37).
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електронни съобщителни мрежи, за основен приоритет; следователно призовава 
Комисията да проверява непрекъснато и, ако е необходимо, да гарантира чрез 
регулаторна намеса, че неутралността на мрежата се поддържа и интернет 
доставчиците не са възпрепятствани или затруднени при достъпа до мрежовата 
инфраструктура.
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