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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. deler Kommissionens vurdering af, at udnyttelsen af det digitale indre markeds fulde 
potentiale i høj grad hindres ved, at der nu findes et kludetæppe af forskellige retlige 
bestemmelser samt standarder og praksisser, der knap nok er ”interoperable“;

2. mener, at Kommissionen bør fokusere mere på at fremsætte lovgivningsmæssige forslag 
og ikke rammedokumenter indeholdende foranstaltninger, som allerede har været afventet 
og ofte udskudt i flere år;

3. mener, at en fuld harmonisering af undtagelser for og begrænsninger af ophavsret er en 
forudsætning for gennemførelsen af det digitale indre marked;

4. mener, at den nyligt foreslåede forordning om en fælles europæisk købelov, som 
kontraherende parter kan nå til enighed om som et alternativ til reglerne i de nationale 
købelove, har et stort potentiale med hensyn til at imødegå det indre markeds 
fragmentering og til at gøre internethandlen mere tilgængelig og retmæssigt mere 
forudselig for såvel forbrugerne som for virksomhederne;

5. foreslår, at kulturelle værker og tjenester, der sælges på internettet, såsom digitale bøger, 
bør være omfattet af samme præferencebehandling som sammenlignelige produkter i 
traditionel form, som f.eks. paperbacks, og følgelig pålægges en nedsat momssats; mener i 
denne forbindelse, at anvendelsen af en nedsat momssats på digitale publikationer kan 
tilskynde til udviklingen af lovlige tilbud og gøre de digitale platforme langt mere 
attraktive;

6. opfordrer af hensyn til ligebehandlingen af varer og tjenesteydelser af en særlig type 
Kommissionen til hurtigst muligt at præcisere, at den ikke vil tage retlige skridt mod 
medlemsstater, som beslutter at indføre de samme nedsatte momssatser for digitale bøger 
og lydbøger, der kan downloades, som for sammenlignelige produkter på et andet fysisk 
medie, og finder i denne forbindelse Kommissionens hensigter om at vende tilbage med et 
forslag om dette emne inden udgangen af 2013 utilstrækkelige, hvis der skal findes en 
rettidig løsning på dette problem;

7. glæder sig over Kommissionens forslag til en lovgivningsmæssig ramme for den 
kollektive forvaltning af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder med henblik på at 
sikre øget ansvarlighed, større gennemsigtighed og bedre forvaltning fra de kollektive 
rettighedsforvaltningsselskabers side samt effektive tvistbilæggelsesmekanismer og at 
tydeliggøre og forenkle licensordningerne; 

8. mener, at klare og forståelige oplysninger til internetbrugerne om, hvilke personlige data, 
der samles til hvilket formål, og hvor længe de gemmes, er nødvendige for at styrke 
brugernes rettigheder og dermed også deres tillid til internettet; understreger, at der i 
forbindelse med revisionen af gældende EU-ret om databeskyttelse skal sikres 
retssikkerhed og retlig klarhed samt et særdeles højt databeskyttelsesniveau; glæder sig 
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over meddelelsen om en overordnet europæisk strategi for cloud computing for 2012 og 
forventer i særdeleshed en afklaring i denne henseende af spørgsmålene om retlig 
kompetence, databeskyttelse og ansvarsområder;

9. anmoder om en præcisering af, at udbydere af internettjenester i forbindelse med 
behandling og/eller indsamling af data inden for EU er forpligtet til at overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning og EU’s konkurrencelovgivning og til at efterleve reglerne om 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret samt direktivet om elektronisk handel1 og 
telekommunikationspakken2, uafhængigt af hvor disse data gemmes og/eller behandles; 
mener, at et højere gennemsigtighedsniveau med hensyn til identifikation af udbydere af 
internettjenester bør spille en central rolle med henblik på at fremme forbrugernes tillid, 
tilskynde til bedste praksis på dette område og tjene som afgørende kriterium for 
skabelsen af en tillidsmærkningsordning på EU-plan;

10. minder om, at udbydere af internettjenester i henhold til artikel 5 i direktiv 2000/31/EF er 
forpligtet til klart at oplyse deres identitet, og at overholdelse af dette krav er afgørende 
for at sikre forbrugernes tillid til e-handelstransaktioner;

11. ser med stor interesse på Kommissionens forslag om gensidig anerkendelse af elektronisk 
identifikation og autentifikation samt e-signaturer;

12. støtter eftertrykkeligt foranstaltninger på både medlemsstatsplan og EU-plan for at 
forebygge efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter på internettet;

13. anser den hurtige og omkostningseffektive løsning af tvister, navnlig i forhold til 
onlinetransaktioner, som en central forudsætning for brugertillid; glæder sig følgelig over 
Kommissions forslag om udenretslig tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse i henhold til 
forbrugerlovgivningen og det bebudede lovgivningsinitiativ om tvistbilæggelse mellem 
virksomheder;

14. mener, at en yderligere udvidelse af bredbåndsnettet og især udrulningen af elektroniske 
kommunikationsnet til landdistrikter, isolerede områder og afsides liggende områder er en 
væsentlig prioritering; opfordrer derfor Kommissionen til løbende at kontrollere og om 
nødvendigt ved hjælp af lovgivningsmæssige indgreb sikre, at netværksneutralitet 
fastholdes, og at internetudbydere ikke hæmmes eller hindres i at få adgang til 
netværksinfrastrukturen.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11) 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 
37).
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