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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijas viedoklim, ka vienotā digitālā tirgus potenciāla izmantošanu pilnībā 
galvenokārt kavē tas, ka tiesību aktu, kā arī grūti savietojamu standartu un prakšu kopums 
ir sadrumstalots;

2. uzskata, ka Komisijai vajadzētu vairāk koncentrēties uz tiesību aktu priekšlikumu 
iesniegšanu, nevis daudziem ietvara dokumentiem, kuros uzskaitīti pasākumi, kas jau sen 
bija nepieciešami un bieži tika atlikti uz vairākiem gadiem;

3. uzskata, ka autortiesību piemērošanas izņēmumu un ierobežojumu pilnīga saskaņošana ir 
viens no vienotā digitālā tirgus pabeigšanas priekšnoteikumiem;

4. uzskata, ka ar neseno priekšlikumu regulai par vienotiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem, par ko puses var vienoties kā par alternatīvu valstu tirdzniecības 
noteikumiem, paveras ievērojamas iespējas novērst vienotā tirgus sadrumstalotību un 
nodrošināt interneta veikalu labāku pieejamību gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kā arī 
veicinātu to juridisko atbildību to priekšā;

5. ierosina visām kultūras precēm un pakalpojumiem, kurus pārdod internetā, piemēram, 
digitālajām grāmatām, piemērot tādu pašu labvēlības režīmu, kāds tiek piemērots 
tradicionālā formātā ražotām līdzīgām precēm, piemēram, kabatas izmēra grāmatām, un 
tāpēc attiecībā uz tām izmanto samazināto PVN likmi; šajā sakarībā uzskata, ka digitālām 
publikācijām piemērojot samazinātu PVN likmi, varētu tikt veicināta likumīgo
piedāvājumu attīstība un būtiski varētu veicināt digitālo platformu pievilcību;

6. aicina Komisiju nolūkā nediskriminēt kādā konkrēta veida preces un pakalpojumus 
steidzami precizēt, ka tā neuzsāks nekādas tiesiskas darbības pret dalībvalstīm, kuras 
nolems ieviest tādas pašas samazinātas PVN likmes lejupielādējamām digitālajām 
grāmatām un audiogrāmatām kā līdzvērtīgiem produktiem dažādos fiziskos nesējos, un 
šajā sakarībā Komisijas nodomu atgriezties ar priekšlikumu par šo jautājumu līdz 
2013. gada beigām uzskata par neatbilstošu, lai savlaicīgi atrisinātu šo jautājumu;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par autortiesību un blakus tiesību kolektīvās 
pārvaldības tiesiskā regulējuma izstrādi, lai nodrošinātu kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
sabiedrību labāku pārskatatbildību, pārredzamību un pārvaldību, izveidotu efektīvus strīdu 
izšķiršanas mehānismus, kā arī padarītu saprotamāku un vienkāršotu licencēšanu;

8. uzskata, ka interneta lietotājiem paredzēta precīza un saprotama informācija par to, kādi 
personas dati ir jāvāc, kādiem mērķiem un cik ilgi tie tiek saglabāti, ir svarīga, lai 
stiprinātu viņu tiesības un līdz ar to arī uzticēšanos internetam; uzsver, ka pārskatot datu 
aizsardzības jomā pieņemto tiesību aktu kopumu, ir jānodrošina tiesiskā noteiktība un 
saprotamība, kā arī ļoti augsta līmeņa datu aizsardzība; atzinīgi vērtē paziņojumu par 
Eiropas vispārējās stratēģijas par mākoņdatošanu 2012. gadam pieņemšanu un šajā 
saistībā jo īpaši gaida skaidrojumus par jautājumiem, kas skar jurisdikciju, datu 
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aizsardzību un kompetences;

9. prasa paskaidrot, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem, Eiropas Savienībā rīkojoties ar 
datiem un/vai ievācot tos, ir jāievēro Eiropas Savienības tiesību akti par datu aizsardzību 
un konkurenci un intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības, kā arī elektroniskās 
komercijas direktīva1 un telekomunikācijas uzņēmumiem veltītu tiesību aktu kopums2

neatkarīgi no tā, kur šie dati tiek saglabāti un/vai apstrādāti; uzskata, ka augstāka līmeņa 
pārredzamībai attiecībā uz interneta pakalpojumu sniedzēju identifikāciju būs galvenā 
loma, lai veicinātu patērētāju uzticību šai jomai un sekmētu labākās prakses izmantošanu 
šajā jomā, un tas būs galvenais kritērijs Eiropas uzticamības zīmola izveidei;

10. atgādina, ka tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK 
5. pantu ir pienākums precīzi norādīt savu identitāti un ka šīs prasības ievērošana būtiski 
palīdz nodrošināt patērētāju uzticību elektroniskās tirdzniecības darījumiem;

11. atzinīgi un ar lielu interesi iepazīstas ar Komisijas priekšlikumu par elektroniskās 
identifikācijas un elektroniskās autentifikācijas savstarpējo atzīšanu un par elektronisko 
parakstu;

12. stingri atbalsta gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī veiktus pasākumus, ar kuriem novērš 
izstrādājumu viltošanu un produktu pirātismu internetā;

13. par vienu no galvenajām prasībām, lai nodrošinātu lietotāju uzticību, uzskata strīdu ātru 
un rentablu izšķiršanu, jo īpaši attiecībā uz tiešsaistē veiktiem darījumiem; tāpēc atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu par strīdu, kas izriet no patērētāju tiesībām, izšķiršanu ārpus 
tiesas un tiešsaistē un izziņoto likumdošanas iniciatīvu par uzņēmumu starpā radušos 
strīdu izskatīšanu;

14. uzskata, ka galvenā prioritāte ir platjoslas tīkla turpmāka paplašināšana un jo īpaši lauku, 
izolētu un attālāko teritoriju pieslēgšana elektroniskās saziņas tīkliem; tāpēc aicina 
Komisiju nepārtraukti pārbaudīt un vajadzības gadījumā regulatīvas iejaukšanās ceļā 
nodrošināt, lai tiktu saglabāta tīkla neitralitāte un lai interneta pakalpojuma sniedzējiem 
netiktu liegtas vai ierobežotas tiesības izmantot tīkla infrastruktūru.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV L 178, 
17.7.2000., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK (OV L 337, 18.12.2009., 
11. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/140/EK (OV L 337, 
18.12.2009., 37. lpp.).
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