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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. jagab komisjoni seisukohta, et internetipõhise ühtse turu potentsiaali täielikku kasutamist 
takistab eelkõige endiselt kehtivate eri õigusaktide olemasolu ning standardite ja tavade 
ülimalt ebapiisav koostalitusvõime;

2. usub, et komisjon peaks rohkem keskenduma seadusandlike ettepanekute esitamisele, 
mitte niisuguste arvukate raamdokumentide esitamisele, milles loetletakse meetmeid, 
mida on juba oodatud ja sageli lükatud edasi mitu aastat;

3. on arvamusel, et autoriõiguse erandite ja piirangute täielik ühtlustamine on digitaalse 
ühtse turu lõpuleviimise eeltingimus;

4. näeb hiljuti esitatud määruses Euroopa ühise müügiõiguse kohta, mille kohaldamises 
saavad lepingupooled lisaks riiklikele müügiõiguse eeskirjadele kokku leppida, olulist 
potentsiaali ühtse turu killustatuse kaotamisel ja e-kaubanduse tehingute nii tarbijate kui 
ka ettevõtjate jaoks kättesaadavamaks ja õiguslikult usaldatavamaks muutmisel;

5. teeb ettepaneku, et internetis müüdavatele kultuuriteostele ja -teenustele, näiteks e-
raamatutele, kohaldataks sama eeliskohtlemist nagu võrreldavatele tavapärasel kujul 
toodetele, näiteks taskuraamatutele, ning et seetõttu tuleks nende suhtes kohaldada 
vähendatud käibemaksumäära; on sellega seoses arvamusel, et vähendatud 
käibemaksumäära kohaldamine e-väljaannetele võib ergutada legaalsete pakkumiste 
arengut ja tugevalt suurendada digitaalplatvormide atraktiivsust;

6. kutsub komisjoni üles teatavat tüüpi kaupade ja teenuste mittediskrimineerimise huvides 
koheselt selgitama, et ta ei võta õiguslikke meetmeid liikmesriikide suhtes, kes otsustavad 
kehtestada samad vähendatud käibemaksumäärad allalaaditavatele e-raamatutele ja e-
audioraamatutele kui võrreldavatele eri füüsilistel kandjatel toodetele, ning on sellega 
seoses seisukohal, et komisjoni kavatsus esitada asjakohane ettepanek 2013. aasta lõpuks 
on antud küsimuse õigeaegseks lahendamiseks liiga hiline;

7. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis käsitleb õigusraamistikku autoriõiguse ja 
seotud õiguste kollektiivseks haldamiseks, et parandada õiguste kollektiivse haldamise 
ühingute vastutust, läbipaistvust ja valitsemistava, luua tõhusad vaidluste lahendamise 
mehhanismid ning selgitada ja lihtsustada litsentsimise süsteeme; 

8. peab internetikasutajatele selge ja arusaadava teabe esitamist selle kohta, milliseid 
isikuandmeid millisel eesmärgil kogutakse ja kui kaua neid säilitatakse, vältimatuks nende 
õiguste ja seega ka usalduse tugevdamisel interneti vastu; rõhutab, et andmekaitse alaste 
õigusaktide käimasoleva läbivaatamise käigus tuleb tagada andmekaitse õiguskindlus ja -
selgus ning väga kõrge andmekaitsetase; tunneb heameelt 2012. aastaks välja kuulutatud 
Euroopa pilvandmetöötluse teemat käsitleva strateegia üle ja ootab sellega seoses eelkõige 
jurisdiktsiooni, andmekaitse ja pädevuse küsimuste selgitamist;
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9. nõuab selgitamist, et internetiteenuste pakkujad on kohustatud andmete käsitlemisel ja/või 
kogumisel ELis järgima ELi andmekaitseõigust ja ELi konkurentsiõigust ning arvesse 
võtma intellektuaalomandi õiguste kaitset ning e-kaubanduse direktiivi1 ja 
telekommunikatsiooni paketti2 sõltumata sellest, kus kõnealuseid andmeid hoitakse ja/või 
töödeldakse; usub, et läbipaistvuse kõrgem tase internetis teenuste osutajate 
identifitseerimise osas peaks etendama otsustava tähtsusega rolli tarbijate usalduse 
suurendamises ja selles valdkonnas parimate tavade edendamises ning olema oluline 
kriteerium Euroopa usaldusmärgi loomise jaoks;

10. tuletab meelde, et direktiivi 2000/31/EÜ artikli 5 kohaselt on internetipõhiste teenuste 
osutajad kohustatud oma identiteedi selgesti tuvastatavaks tegema ja et selle kohustuse 
täitmine aitab otsustavalt tagada tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu;

11. tervitab suure huviga komisjoni ettepanekut e-identifitseerimise ja e-autentimise 
vastastikuse tunnustamise ning e-allkirjade kohta;

12. toetab jõuliselt nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandi meetmeid, mida võetakse toodete 
võltsimise ja piraatluse vastu internetis;

13. peab vaidluste kiiret ja kulutasuvat lahendamist eelkõige e-kaubanduse tehingute puhul 
kasutajate usalduse keskseks eeltingimuseks; kiidab seepärast heaks komisjoni 
ettepanekud tarbijaõigustega seotud vaidluste kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise 
kohta ja pakutud seadusandliku algatuse ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamise kohta;

14. peab lairibavõrkude edasist väljaehitamist ning eelkõige maapiirkondade, raskesti 
ligipääsetavate ja äärepoolseimate piirkondade ühendamist elektroonilistesse 
sidevõrkudesse keskseks prioriteediks; kutsub komisjoni sellega seoses üles pidevalt 
kontrollima ja vajadusel reguleerivate meetmetega tagama, et säiliks võrgu neutraalsus 
ning et internetiteenuste pakkujate juurdepääsu võrgu infrastruktuurile ei raskendataks ega 
takistataks.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 
11) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ (ELT L 337, 
18.12.2009, lk 37).
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