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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az egységes online piacban rejlő lehetőségek 
maximális kihasználását nagyrészt az akadályozza, hogy továbbra is fennáll az egymással 
nehezen vagy egyáltalán nem összeegyeztethető törvények, szabályok, szabványok és 
gyakorlatok mozaikja;

2. úgy véli, hogy a Bizottságnak inkább a jogalkotási javaslatok beterjesztésére kellene 
összpontosítania, és nem olyan keretdokumentumokra, amelyek több éve várt és gyakran 
több éve halogatott intézkedéseket sorolnak fel;

3. úgy véli, hogy a szerzői jogra vonatkozó kivételek és korlátozások teljes harmonizációja a 
digitális egységes piac kiteljesítésének előfeltétele;

4. a közös európai adásvételi jogról szóló, nemrégiben javasolt rendeletben – amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződő felek megállapodjanak annak alkalmazásában a nemzeti adásvételi 
jogszabályok alternatívájaként – jelentős lehetőséget lát arra, hogy segítségével kezeljék a 
belső piac szétaprózódottságát, és az internetes ügyleteket hozzáférhetőbbé és jogilag 
kiszámíthatóbbá tegyék a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt;

5. javasolja, hogy az online értékesített kulturális művek és szolgáltatások, például a digitális 
könyvek részesüljenek a hagyományos formájú hasonló termékekkel – például a 
zsebkönyvekkel – megegyező kedvezményes elbánásban, és ezért alkalmazzanak rájuk 
csökkentett héakulcsokat; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a digitális kiadványok 
esetében a csökkentett héakulcs alkalmazása ösztönözhetné a jogszerű kínálatot, és 
jelentős mértékben növelhetné a digitális platformok vonzerejét;

6. bizonyos típusú termékek és szolgáltatások megkülönböztetésmentes kezelése érdekében 
felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen tegye egyértelművé, hogy nem tesz jogi lépéseket 
azon tagállamokkal szemben, amelyek úgy határoznak, hogy a más fizikai adathordozón 
tárolt, hasonló termékekkel megegyező, csökkentett héakulcsokat alkalmazzák a letölthető 
digitális és hangoskönyvekre, és e tekintetben a kérdés időszerű rendezése szempontjából 
nem találja kielégítőnek a Bizottság azon szándékát, hogy 2013 végéig nyújt be javaslatot 
e témában;

7. üdvözli a szerzői és szomszédos jogok kollektív kezelésének jogi keretére irányuló 
bizottsági javaslatot a közös jogkezeléssel foglalkozó társaságok jobb 
elszámoltathatósága, átláthatósága és irányítása, hatékony vitarendezési mechanizmusok 
biztosítása, valamint az engedélyezési rendszerek tisztázása és egyszerűsítése érdekében; 

8. az internethasználók jogainak és internetbe vetett bizalmának megerősítése érdekében 
elengedhetetlennek tartja, hogy világos és érthető tájékoztatást kapjanak arról, hogy mely 
személyes adatok gyűjtésére kerül sor, milyen céllal, és azokat mennyi ideig tárolják; 
hangsúlyozza, hogy az adatvédelemre vonatkozó közösségi joganyag jelenlegi 
felülvizsgálata során biztosítani kell a jogbiztonságot és a jogi egyértelműséget, valamint 
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a magas színvonalú adatvédelmet; üdvözli, hogy 2012-re bejelentették a számítási 
felhővel kapcsolatos általános európai stratégiát, és elvárja ennek kapcsán különösen a 
joghatósággal, az adatvédelemmel és az illetékességgel kapcsolatos kérdések tisztázását;

9. kéri annak egyértelművé tételét, hogy az internetszolgáltatók az EU-n belüli adatkezelés 
és/vagy adatgyűjtés során kötelesek betartani az uniós adatvédelmi jogszabályokat, az 
uniós versenyjogot, és kötelesek tiszteletben tartani a szellemitulajdon-jogok védelmét, 
valamint az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv1 és a távközlési csomag2

rendelkezéseit, függetlenül attól, hogy az adatokat hol tárolják és/vagy hol dolgozzák fel; 
úgy véli, hogy az internetszolgáltatók azonosításával kapcsolatos nagyobb átláthatóságnak 
kulcsszerepet kell játszania a fogyasztók bizalmának erősítésében, az e téren meglévő 
legjobb gyakorlatokat előmozdításában, és az európai megbízhatósági címke létrehozása 
során alapvető kritériumként kell szolgálnia;

10. emlékeztet arra, hogy a 2000/31/EK irányelv 5. cikke szerint az online szolgáltatók 
kötelesek könnyen felismerhető módon feltüntetni azonosító adataikat, valamint hogy e 
kötelezettség betartása elengedhetetlen az elektronikus kereskedelem iránti felhasználói 
bizalom biztosításához;

11. nagy érdeklődéssel üdvözli az elektronikus azonosítás és hitelesítés kölcsönös 
elismeréséről, valamint a digitális aláírásokról szóló bizottsági javaslatot;

12. határozottan támogatja az internetes termékhamisítás és az iparjogvédelmi jogsértések 
megakadályozására irányuló tagállami és európai szintű intézkedéseket;

13. a fogyasztói bizalom szempontjából központi követelménynek tekinti a viták gyors és 
költséghatékony rendezését, különösen az online ügyletek tekintetében; ezért üdvözli a 
fogyasztóvédelmi jogon alapuló, bíróságon kívüli és online vitarendezéssel kapcsolatos 
bizottsági javaslatokat, valamint a vállalkozások közötti vitarendezés vonatkozásában 
bejelentett jogalkotási kezdeményezést;

14. központi prioritásnak tekinti a szélessávú hálózat további bővítését, és különösen a vidéki, 
elszigetelt és legkülső térségek csatlakoztatását az elektronikus távközlési hálózatokhoz; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy folyamatosan ellenőrizze, és szükség esetén 
szabályozói beavatkozással biztosítsa a hálózatsemlegesség fennmaradását, és az 
internetszolgáltatók akadálytalan hozzáférését a hálózati infrastruktúrákhoz.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/136/EK rendelete (HL L 337., 2009.12.18., 11. 
o.) és az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/140/EK irányelve (HL L 337., 2009.12.18., 
37. o.).
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