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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jaqbel mal-Kummissjoni, li l-użu tal-potenzjal sħiħ tas-suq intern onlajn huwa mxekkel 
primarjament mill-fatt li għad hemm taħlita ta’ leġiżlazzjonijiet differenti, kif ukoll 
standards u prattiki bi ftit interoperabbiltà jew xejn;

2. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tiffoka aktar fuq il-preżentazzjoni ta’ proposti 
leġiżlattivi proprji aktar milli dokumenti ta’ qafas li jelenkaw miżuri li ilhom mistennija 
żmien u li spiss ġew posposti għal snin sħaħ;

3. Huwa tal-fehma li l-armonizzazzjoni sħiħa tal-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet għad-
drittijiet tal-awtur hija prerekwiżit għat-twettiq tas-suq uniku diġitali;

4. Jemmen li r-Regolament propost dan l-aħħar dwar il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-bejgħ, 
li jista’ jiġi magħżul mill-imsieħba kontraenti bħala alternattiva għar-regoli nazzjonali 
dwar il-liġi tal-bejgħ, għandu potenzjali sinifikanti biex tiġi indirizzata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern u jiġi pprovdut kummerċ għat-tranżazzjonijiet bl-internet b’mod iktar 
aċċessibbli u affidabbli mil-lat legali għall-konsumaturi u l-impriżi;

5. Jipproponi li xogħlijiet u servizzi kulturali li jinbiegħu onlajn - bħall-kotba diġitali -
għandhom jibbenefikaw mill-istess trattament preferenzjali bħal prodotti komparabbli 
f'forma tradizzjonali bħall-paperbacks u għalhekk għandhom ikunu suġġetti għal rata tal-
VAT imnaqqsa; huwa tal-fehma, f’dan ir-rigward, li l-applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa tal-
VAT għall-pubblikazzjonijiet diġitali tista’ tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' offerti legali u żżid 
b’mod sinifikanti l-attrazzjoni ta’ pjattaformi diġitali;

6. Jistieden lill-Kummissjoni, fl-interess tan-nondiskriminazzjoni ta’ prodotti u servizzi ta’ 
tip partikolari, tikkjarifika b’mod urġenti li mhu se tieħu l-ebda passi legali kontra Stati 
Membri li jiddeċiedu li jintroduċu l-istess rati mnaqqsa tal-VAT għal kotba diġitali u 
audiobooks li jistgħu jitniżżlu mill-internet bħall-prodotti komparabbli li jużaw mezz 
fiżiku differenti u f’dan ir-rigward iqis l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni li toħroġ bi 
proposta dwar dan is-suġġett sa tmiem l-2013 bħala insuffiċjenti biex jintlaħaq ftehim fil-
ħin dwar din il-kwistjoni;

7. Jilqa' l-proposta għal qafas legali għall-applikazzjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati sabiex jitjiebu r-responsabilità, it-trasparenza u l-governanza tas-
soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva tad-drittijiet, biex jiġu stabbiliti mekkaniżmi effikaċi ta’ 
soluzzjoni għall-kwistjonijiet, u biex jiġu ċċarati u ssimplifikati s-sistemi ta’ għoti ta’ 
liċenzji; 

8. Iqis essenzjali li tingħata informazzjoni ċara u komprensibbli lill-utenti tal-internet dwar 
liema data personali tinġabar, għal liema skop u kemm din iddum maħżuna, għaliex dan 
hu essenzjali biex jissaħħu d-drittijiet tal-utenti u biex titqawwa l-fiduċja tagħhom fl-
internet; jenfasizza li għar-reviżjoni attwali tal-acquis tal-protezzjoni tad-data, għandhom 
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jiġu żgurati ċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali, kif ukoll livell għoli ta’ protezzjoni tad-data; 
jilqa’ t-tħabbir ta’ strateġija Ewropea globali bit-tema Cloud Computing għall-2012 u 
jistenna partikolarment il-kjarifika ta’ kwistjonijiet dwar il-ġuriżdizzjoni, il-protezzjoni 
tad-data u l-kompetenza;

9. Jitlob kjarifika li l-fornituri tas-servizzi tal-internet, meta jittrattaw u/jew jiġbru data fi 
ħdan l-UE, ikunu obbligati li jissodisfaw ir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u 
dwar il-kompetittività u jkunu konformi mal-ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
kif ukoll mad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 u l-Pakkett dwar it-
Telekomunikazzjonijiet2, irrispettivament fejn tkun maħżuna u/jew ipproċessata dik id-
data; huwa tal-fehma li livell ogħla ta’ trasparenza fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-
fornituri ta’ servizzi fuq l-internet għandu jkollu rwol ewlieni biex jiffavorixxi l-fiduċja 
tal-konsumaturi, jippromwovi l-aħjar prattiki f’dan il-qasam u jservi ta’ kriterju essenzjali 
għall-ħolqien ta’ marka ta’ fiduċja Ewropea;

10. Ifakkar li l-fornituri ta’ servizzi onlajn huma obbligati, skont l-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2000/31/KE, jipprovdu b’mod ċar l-identità tagħhom, u li ż-żamma ta’ dan l-
obbligu tikkontribwixxi b’mod deċiżiv biex tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumaturi fil-
kummerċ elettroniku;

11. Jilqa' b’interess kbir il-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-
identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni elettroniċi u dwar firem diġitali;

12. Jappoġġa bis-sħiħ miżuri kemm fil-livell ta’ Stat Membru u fil-livell Ewropew li 
jimpedixxu l-manifattura ta’ prodotti falsifikati u l-piraterija tal-prodotti fuq l-internet;

13. Jara r-riżoluzzjoni rapida u kosteffikaċi tal-kwistjonijiet, partikolarment fir-rigward ta' 
tranżazzjonijiet onlajn, bħala rekwiżit ċentrali għall-fiduċja tal-utent; għalhekk jilqa' l-
proposti tal-Kummissjoni fir-rigward ta' riżoluzzjoni extraġudizzjarja u tar-riżoluzzjoni 
tal-kwisjtonijiet onlajn skont il-liġi tal-konsumatur u l-inizjattiva leġiżlattiva mħabbra 
dwar riżoluzzjoniji ta' kwistjonijiet bejn in-negozji;

14. Iqis espansjoni ulterjuri tan-netwerk tal-broadband u, b'mod partikolari, il-konnessjoni ta' 
żoni rurali, iżolati u l-aktar imbiegħda ma' netwerks ta' komunikazzjoni elettronika bħala 
prijorità ċentrali; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex ikollha kontroll kontinwu u, 
fejn meħtieġ, tiżgura permezz ta' intervent regolatorju li n-newtralità tan-netwerk tinżamm 
u li l-fornituri tal-internet ma jkunux imxekkla jew ostakolati biex jaċċessaw l-
infrastruttura tan-netwerk.

                                               
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-
servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU L 178, 
17.7.2000, p.1)
2 Id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 (ĠU L 337, 
18.12.2009, p.11) u d-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 
(ĠU L 337, 18.12.2009, p.37).
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