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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijos vertinimui, kad išnaudoti visą elektroninės bendrosios rinkos potencialą 
visų pirma trukdo tai, kad tebėra įvairių teisės aktų, standartų ir praktikų, kurios kartais 
sunkiai dera tarpusavyje, samplaika;

2. mano, jog Komisija turėtų daugiau dėmesio skirti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų pateikimui, o ne daugybei pamatinių dokumentų, kuriuose išvardijamos jau 
lauktos ir dažnai kelerius metus atidėliotos priemonės;

3. laikosi nuomonės, kad visiškas autorių teisių išimčių ir apribojimų suderinimas yra būtina 
sąlyga siekiant galutinai sukurti bendrąją skaitmeninę rinką;

4. mano, kad neseniai pasiūlytas reglamentas dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo 
sutarčių teisės, kurią sutarties šalys gali susitarti taikyti kaip nacionalinės pirkimo-
pardavimo sutarčių teisės alternatyvą, turi daug galimybių mažinti bendrosios rinkos 
susiskaidymą, o interneto sandorius ir vartotojams, ir įmonėms padaryti labiau prieinamus 
ir teisiškai patikimus;

5. siūlo internetu parduodamiems kultūros kūriniams ir paslaugoms, pvz., skaitmeninėms 
knygoms, taikyti tokią pat lengvatinę tvarką kaip panašiems tradicinės formos gaminiams, 
pvz., knygoms minkštais viršeliais, taigi taikyti lengvatinį PVM tarifą; todėl mano, kad 
skaitmeniniams leidiniams taikant lengvatinį PVM tarifą būtų galima paskatinti teisėtos 
pasiūlos vystymą ir gerokai padidinti skaitmeninių platformų patrauklumą;

6. ragina Komisiją, siekiant užtikrinti tam tikrų rūšių prekių ir paslaugų nediskriminavimą, 
skubiai paaiškinti, kad ji nesiims jokių teisinių veiksmų prieš valstybes nares, 
nusprendusias taikyti internetu parsisiunčiamoms skaitmeninėms knygoms ir garso 
knygoms tokį pat lengvatinį PVM tarifą kaip panašiems gaminiams skirtingose fizinėse 
laikmenose, ir todėl mano, kad Komisijos ketinimai šiuo klausimu pateikti pasiūlymą iki 
2013 m. pabaigos yra visiškai netinkami norint laiku pasiekti susitarimą šiuo klausimu;

7. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto dėl kolektyvinio autorių teisių ir 
gretutinių teisių administravimo, kad būtų užtikrinta geresnė atskaitomybė, skaidrumas ir 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijų valdymas, įsteigiant veiksmingus ginčų 
sprendimo mechanizmus ir paaiškinant bei supaprastinant licencijų suteikimo sistemas; 

8. mano, kad būtina aiškiai ir suprantamai informuoti interneto naudotojus apie tai, kokie 
asmens duomenys kokiais tikslais renkami ir kaip ilgai saugomi, siekiant sustiprinti jų 
teises, o kartu pasitikėjimą internetu; pabrėžia, kad persvarstant duomenų apsaugos acquis
turi būti užtikrinama teisinis tikrumas ir aiškumas bei labai aukštas duomenų apsaugos 
lygis; palankiai vertina ketinimą 2012 m. priimti bendrą Europos nuotolinio kompiuterinių 
išteklių valdymo strategiją ir visų pirma tikisi, kad šioje strategijoje bus išspręsti visų 
pirma jurisdikcijos, duomenų apsaugos ir kompetencijos klausimai;
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9. ragina aiškiai nurodyti, kad interneto paslaugų teikėjai ES tvarkydami ir (arba) rinkdami 
duomenis privalo laikytis ES duomenų apsaugos ir ES konkurencijos teisės aktų ir 
užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą, taip pat vadovautis Elektroninės komercijos 
direktyva1 ir telekomunikacijos teisės aktų paketu2, neatsižvelgiant į tai, kur šie 
duomenys bus saugomi ir (ar) tvarkomi; mano, kad didesnis interneto paslaugų teikėjų 
nustatymo skaidrumas yra ypač svarbus stiprinant vartotojų pasitikėjimą, dėl jo turėtų būti 
skatinama geriausia praktika šioje srityje ir yra svarbiausias kriterijus kuriant Europos 
pasitikėjimo ženklą;

10. primena, kad pagal Direktyvos 2000/31/EB 5 straipsnį interneto paslaugų teikėjai yra 
įpareigoti aiškiai nurodyti savo tapatybę ir kad itin svarbu šio reikalavimo laikytis siekiant 
užtikrinti vartotojų pasitikėjimą e. prekyba;

11. labai susidomėjęs palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl teisės aktų dėl elektroninio 
parašo ir dėl elektroninio elektroninės atpažinties bei tapatumo nustatymo abipusio
pripažinimo;

12. tvirtai remia priemones, taikomas valstybių narių ir Europos lygiu siekiant užkirsti kelią 
produktų klastojimui ir piratavimui internete;

13. mano, kad greitas ir pigus visų pirma dėl interneto sandorių kilusių ginčų sprendimas yra 
pagrindinė naudotojų pasitikėjimo sąlyga; todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymus 
dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo ir ginčų dėl vartotojų teisių elektroninio 
sprendimo ir susidomėjęs laukia teisinės iniciatyvos dėl įmonių ginčų sureguliavimo, 
kurią ketinama priimti;

14. mano, kad pagrindinis prioritetas – sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų tolesnis diegimas ir 
visų pirma kaimo, izoliuotų ir atokiausių regionų jungtys su elektroninio ryšio tinklais; 
ragina Komisiją šiuo tikslu nuolat tikrinti ir, prireikus reglamentuojant, užtikrinti, kad 
būtų išsaugotas tinklo neutralumas ir interneto paslaugų teikėjams nebūtų apsunkinama ar 
trikdoma jų prieiga prie tinklo infrastruktūros.

                                               
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
2 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL L 337, 2009 12 18, p.11) ir 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL L 337, 2009 12 18, p.37).
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