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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het eens met de beoordeling van de Commissie dat het potentieel van de online interne 
markt niet volledig kan worden aangeboord omdat er nog altijd een lappendeken van 
uiteenlopende rechtsregels bestaat en er nauwelijks of helemaal geen "interoperabele" 
normen en prakrijken zijn;

2. meent dat de Commissie zich meer moet richten op het indienen van wetgevingsvoorstellen 
in plaats van op kaderdocumenten met een opsomming van maatregelen die al verscheidene 
jaren op zich laten wachten en al vaak zijn uitgesteld;

3. is van mening dat de volledige harmonisering van uitzonderingen en beperkingen op het 
auteursrecht een noodzakelijke voorwaarde is voor de voltooiing van de digitale interne 
markt;

4. ziet in de onlangs voorgestelde verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees 
kooprecht, dat door overeenkomstsluitende partijen als alternatief voor de nationale 
kooprechtregels kan worden afgesproken, een belangrijke mogelijkheid om de versnippering 
van de interne markt aan te pakken en internethandel zowel voor consumenten als voor 
ondernemingen toegankelijker en juridisch beter voorspelbaar te maken;

5. stelt voor dat culturele werken en diensten die online verkocht worden, zoals digitale boeken, 
dezelfde voorkeursbehandeling zouden genieten als vergelijkbare producten in traditionele 
vorm, zoals pocketboeken, en bijgevolg onder een lager btw-tarief zouden vallen; is in dit 
verband van oordeel dat het hanteren van een verlaagd btw-tarief voor digitale publicaties de 
ontwikkeling van het legaal aanbod kan bevorderen en de aantrekkelijkheid van digitale 
platformen aanzienlijk kan vergroten;

6. verzoekt de Commissie om, in het belang van de non-discriminatie van goederen en diensten 
van een bepaald type, met spoed duidelijk te maken dat zij geen gerechtelijke stappen zal 
ondernemen tegen lidstaten die besluiten dezelfde verlaagde btw-tarieven te introduceren 
voor digitale boeken en audioboeken die kunnen worden gedownload, als voor vergelijkbare 
producten op een andere fysieke drager, en acht in dit verband het voornemen van de 
Commissie om eind 2013 met een voorstel ter zake te komen, ontoereikend om deze kwestie 
tijdig te regelen;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een rechtskader voor het collectief 
beheer van auteurs- en aanverwante rechten om te komen tot een verbetering van de 
verantwoordingsplicht, de transparantie en de governance van organisaties die collectieve 
rechten beheren, doeltreffende mechanismen voor geschillenbeslechting, en verduidelijking 
en vereenvoudiging van licenties; 

8. meent dat duidelijke en begrijpelijke informatie voor de internetgebruikers over welke 
persoonsgegevens voor welk doel worden verzameld en hoe lang ze worden opgeslagen 
absoluut noodzakelijk is voor de versterking van hun rechten en daarmee ook voor een groter 
vertrouwen in het internet; benadrukt dat bij de herziening van het acquis op het gebied van 
gegevensbescherming rechtszekerheid en –duidelijkheid en een zeer hoog 
gegevensbeschermingsniveau moeten worden gegarandeerd; is ingenomen met de 
aankondiging van een gemeenschappelijke Europese strategie betreffende het thema "cloud 
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computing" voor 2012 en verwacht hier met name opheldering van vragen in verband met 
rechtsbevoegdheid, gegevensbescherming en verantwoordelijkheid;

9. verlangt dat duidelijk wordt gesteld dat internetdienstverleners bij het behandelen en/of 
verzamelen van gegevens in de EU verplicht zijn om de regelgeving van de EU betreffende 
gegevensbescherming en mededinging na te leven en dat zij zich moeten houden aan de 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten alsook aan de richtlijn inzake elektronische 
handel1 en aan het telecompakket2, ongeacht de wijze waarop deze gegevens opgeslagen 
en/of verwerkt worden; meent dat meer transparantie inzake de identificatie van 
internetdienstverleners een sleutelrol moet vervullen om het consumentenvertrouwen te 
vergroten en goede praktijken op dit gebied te bevorderen, en dat dit als essentieel criterium 
moet dienen bij de invoering van een Europees vertrouwensmerk;

10. herinnert eraan dat aanbieders van onlinediensten overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 
2000/31/EG gehouden zijn hun identiteit duidelijk te vermelden en dat naleving van deze 
vereiste van groot belang is voor het vertrouwen van de consument in elektronische handel;

11. is ten zeerste verheugd over het voorstel van de Commissie betreffende de wederzijdse 
erkenning van elektronische identificatie en authenticatie en betreffende digitale 
handtekeningen;

12. ondersteunt krachtig maatregelen op zowel nationaal als Europees niveau ter voorkoming 
van productnamaak en –piraterij op het internet;

13. meent dat een snelle en goedkope beslechting van geschillen bij onlinehandel een belangrijke 
voorwaarde is om het vertrouwen van de gebruikers te winnen; is daarom ingenomen met de 
voorstellen van de Commissie over de buitengerechtelijke beslechting en de 
onlinebeslechting van geschillen betreffende de consumentenwetgeving en met de 
aangekondigde wetgevingsinitiatieven betreffende de geschillenbeslechting tussen 
ondernemingen;

14. is van mening dat de verdere uitbreiding van het breedbandnet evenals de aansluiting van met 
name landelijke, afgelegen en ultraperifere gebieden op de elektronische 
communicatienetwerken een belangrijke prioriteit is; verzoekt de Commissie in dit verband 
om voortdurend te controleren of en er, zo nodig via regelgeving, voor te zorgen dat de 
netneutraliteit gevrijwaard blijft en dat de toegang tot netinfrastructuur voor aanbieders op 
het internet niet wordt bemoeilijkt of belemmerd. 

                                               
1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PB 
L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
2 Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (PB L 337 van 18.12.2009, 
blz.11) en Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (PB L 337 van 
18.12.2009, blz.37).
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