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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. este de acord cu aprecierea Comisiei, potrivit căreia, utilizarea întregului potențial al pieței 
unice digitale este împiedicată, în mare măsură, de existența unui mozaic de norme 
juridice diferite, precum și de standarde și practici foarte puțin „interoperabile”;

2. consideră că Comisia ar trebui să se concentreze mai mult asupra prezentării unor 
propuneri legislative în locul documentelor-cadru care enumeră măsuri deja așteptate și 
deseori amânate mai mulți ani;

3. este de părere că armonizarea deplină a excepțiilor și restricțiilor în ceea ce privește 
drepturile de autor constituie o condiție esențială pentru finalizarea pieței unice digitale;

4. consideră că recenta propunere de Regulament privind legislația europeană comună în 
materie de vânzare, care poate fi agreată de către părțile contractante ca alternativă la 
reglementările naționale în materie de vânzare, are un potențial considerabil pentru a 
contracara fragmentarea pieței unice și pentru a face tranzacțiile pe internet mai accesibile 
și mai fiabile din punct de vedere juridic, atât pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi;

5. propune ca lucrărilor și serviciilor culturale vândute online, cum ar fi cărțile digitale, să li 
se aplice același tratament preferențial ca în cazul produselor comparabile în formă 
tradițională, ca de exemplu cărțile de buzunar și, drept urmare, să beneficieze de un nivel 
redus al TVA-ului; în acest context, este de părere că aplicarea unui nivelul redus al TVA-
ului pentru publicațiile digitale ar putea încuraja dezvoltarea ofertelor legale și ar putea 
conduce la creșterea semnificativă a atractivității platformelor digitale;

6. solicită Comisiei ca, pentru a asigura nediscriminarea bunurilor și serviciilor de un anumit 
tip, să clarifice de urgență că nu va iniția acțiuni în instanță împotriva statelor membre 
care decid să introducă aceleași niveluri reduse ale TVA-ului pentru cărțile digitale și 
cărțile audio descărcabile ca în cazul produselor comparabile pe un suport fizic diferit și 
consideră, în acest context, că intenția Comisiei de a reveni cu o propunere pe această 
temă până la sfârșitul anului 2013 este inadecvată pentru a soluționa această problemă în 
timp util;

7. salută propunerea Comisiei privind un cadru legislativ pentru gestionarea colectivă a 
drepturilor de autor și a drepturilor asociate, în vederea asigurării unei mai bune
responsabilizări, transparențe și guvernanțe a organismelor de gestionare colectivă a 
drepturilor, a stabilirii unor mecanisme eficiente de soluționare a disputelor și a clarificării 
și simplificării licențierii; 

8. consideră că informarea clară și inteligibilă a utilizatorilor de internet în legătură cu ce 
date cu caracter personal sunt colectate, în ce scop și pentru cât timp ca fiind esențială 
pentru consolidarea drepturilor acestora și astfel, a încrederii lor în internet; subliniază 
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faptul că, în revizuirea acquis-ului în materie de protecție a datelor, este necesară 
asigurarea securității și a clarității juridice, precum și a unui nivel foarte înalt de protecție 
a datelor; salută anunțarea unei strategii europene globale privind informatica 
dematerializată (cloud computing) pentru 2012 și așteaptă, în acest context, în special 
clarificarea problemelor legate de jurisdicție, protecția datelor și sferele de competență;

9. solicită clarificarea faptului că furnizorii de servicii online sunt obligați să respecte 
legislația UE în domeniul protecției datelor și în domeniul concurenței, precum și să 
respecte drepturile de proprietate intelectuală, Directiva privind comerțul electronic1 și 
pachetul legislativ privind telecomunicațiile2  în gestionarea și/sau colectarea datelor în 
interiorul UE, independent de locul stocării și/sau al prelucrării acestor date; consideră că 
un nivel mai ridicat de transparență în ceea ce privește identificarea furnizorilor de servicii 
online ar trebui să joace un rol-cheie în stimularea încrederii consumatorilor și în 
promovarea celor mai bune practici în acest domeniu, precum și să servească drept criteriu 
esențial pentru crearea unei etichete europene de încredere;

10. reamintește că, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/31/CE, furnizorii de 
servicii online au obligația de a-și revela în mod clar identitatea și că respectarea acestei 
obligații este esențială pentru a asigura încrederea consumatorilor în comerțul electronic;

11. salută cu mult interes propunerea Comisiei referitoare la recunoașterea reciprocă a 
identificării și autentificării electronice, precum și la semnăturile digitale;

12. sprijină cu fermitate măsurile adoptate atât la nivel european, cât și la nivelul statelor 
membre, pentru a preveni contrafacerea și pirateria produselor pe internet;

13. consideră că soluționarea rapidă și rentabilă a litigiilor, în special în legătură cu 
tranzacțiile online, este o condiție esențială pentru încrederea utilizatorilor; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind soluționarea extrajudiciară și online a litigiilor în 
materie de consum și așteaptă cu interes inițiativa legislativă privind soluționarea litigiilor 
dintre întreprinderi;

14. consideră că dezvoltarea în continuare a rețelelor de bandă largă, precum și, în special, 
integrarea regiunilor rurale, izolate și ultraperiferice în rețelele de comunicații electronice 
reprezintă o prioritate centrală; solicită, în acest sens, Comisiei să revizuiască în mod 
constant și să asigure prin reglementare, dacă este cazul, menținerea neutralității rețelei, 
precum și faptul că nu este îngreunat sau împiedicat accesul furnizorilor de internet la 
infrastructura de rețea.

                                               
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 
17.7.2000, p. 1).
2 Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (JO L 337, 
18.12.2009, p.11) și Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 
(JO L 337, 18.12.2009, p. 37).
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