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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s názorom Komisie, že plnému využitiu potenciálu jednotného trhu online bráni 
predovšetkým existencia zmesi rôznych právnych predpisov, noriem a praktík, ktoré sú 
niekedy len ťažko interoperabilné;

2. je presvedčený, že Komisia by sa mala viac zamerať na predkladanie legislatívnych 
návrhov a nie rámcových dokumentov obsahujúcich opatrenia, ktoré sa očakávali a často 
odkladali už niekoľko rokov;

3. zastáva názor, že úplná harmonizácia výnimiek a obmedzení vzťahujúcich sa na autorské 
práva je nevyhnutným predpokladom pre dokončenie jednotného digitálneho trhu;

4. v nedávnom návrhu nariadenia o spoločnej európskej právnej úprave predaja, na ktorého 
uplatňovaní sa môžu zmluvné strany dohodnúť a využívať ho ako alternatívu 
vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti predaja, vidí značný potenciál, pokiaľ ide 
o odstránenie rozdrobenosti jednotného trhu a zabezpečenie lepšej dostupnosti a právnej 
predvídateľnosti internetového obchodu pre spotrebiteľov aj podniky;

5. navrhuje, aby sa na kultúrne diela a služby predávané online, ako sú digitálne knihy, 
uplatňovalo rovnaké preferenčné zaobchádzanie ako na porovnateľné produkty v tradičnej 
forme, ako sú knihy v papierovej väzbe, a aby sa preto na ne vzťahovala znížená sadzba 
DPH; v tejto súvislosti sa domnieva, že prostredníctvom uplatňovania zníženej sadzby 
DPH na digitálne publikácie by bolo možné podporiť rozvoj legálnej ponuky a výrazne 
zvýšiť atraktivitu digitálnych platforiem;

6. vyzýva Komisiu, aby v záujme nediskriminácie tovaru a služieb určitého typu urýchlene 
objasnila, že nepodá žalobu na členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť rovnakú zníženú 
sadzbu DPH pre digitálne knihy a audioknihy na stiahnutie ako pre porovnateľné produkty 
na rôznych fyzických nosičoch, a v tomto ohľade považuje zámer Komisie predložiť 
návrh týkajúci sa tejto témy do konca roka 2013 za absolútne nevyhovujúci pre včasné 
vyriešenie tejto otázky;

7. víta návrh právneho rámca pre kolektívnu správu autorských práv a súvisiacich práv, 
ktorý predložila Komisia a ktorého cieľom je zabezpečiť väčšiu zodpovednosť, 
transparentnosť a lepšie riadenie organizácií kolektívnej správy práv a vytvoriť účinné 
mechanizmy na riešenie sporov a na objasnenie a zjednodušenie systémov udeľovania 
licencií; 

8. domnieva sa, že jasné a zrozumiteľné informovanie užívateľov internetu o tom, ktoré 
osobné údaje sa zbierajú, na aké účely a ako dlho sa uchovávajú, je nevyhnutné na 
posilnenie ich práv, ako aj ich dôvery v internet; zdôrazňuje, že pri revidovaní acquis
v oblasti ochrany údajov sa musí zabezpečiť právna istota a jasnosť, ako aj vysoká úroveň 
ochrany údajov; víta ohlásenie spoločnej európskej stratégie o výpočtovom mračne na rok 
2012 a v tejto súvislosti očakáva najmä objasnenie otázok týkajúcich sa jurisdikcie, 
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ochrany údajov a právomocí;

9. žiada, aby sa objasnilo, že poskytovatelia internetových služieb sú pri spracovávaní 
a/alebo zbieraní údajov v rámci EÚ povinní dodržiavať právne predpisy EÚ týkajúce sa 
ochrany údajov a právne predpisy EÚ o hospodárskej súťaži, dbať na ochranu práv 
duševného vlastníctva a zohľadňovať smernicu o elektronickom obchode1

a telekomunikačný balík2 bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje uchovávajú a/alebo 
spracovávajú; domnieva sa, že väčšia miera transparentnosti pri identifikácii 
poskytovateľov internetových služieb by mala zohrávať kľúčovú úlohu v posilňovaní 
dôvery spotrebiteľov a podporovaní najlepších postupov v tejto oblasti a mala by byť 
kľúčovým kritériom pre vytvorenie európskej známky dôveryhodnosti;

10. pripomína, že podľa článku 5 smernice 2000/31/ES sú poskytovatelia internetových 
služieb povinní jasne uviesť svoju identitu a že dodržiavanie tejto požiadavky má 
rozhodujúci význam pre zabezpečenie dôvery spotrebiteľov v elektronický obchod;

11. s veľkým záujmom víta návrh Komisie týkajúci sa vzájomného uznávania elektronickej 
identifikácie a overovania a elektronických podpisov;

12. dôrazne podporuje opatrenia na úrovni členských štátov a na európskej úrovni zamerané 
na boj proti falšovaniu a pirátstvu výrobkov na internete;

13. považuje rýchle a nákladovo efektívne riešenie sporov, najmä čo sa týka online transakcií, 
za zásadnú podmienku na zabezpečenie dôvery užívateľov; preto víta návrhy Komisie 
týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov a riešenia sporov online v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane spotrebiteľa a ohlásenú legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa riešenia 
sporov medzi podnikmi; 

14. domnieva sa, že ďalšie rozšírenie širokopásmovej siete, najmä pripojenie vidieckych, 
izolovaných a najvzdialenejších oblastí k sieťam elektronickej komunikácie, je ústrednou 
prioritou; preto vyzýva Komisiu, aby neustále overovala, či je zachovaná neutralita siete 
a či sa poskytovateľom internetového pripojenia nebráni v prístupe k sieťovej 
infraštruktúre, a aby v prípade potreby prijala regulačné opatrenia.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti, najmä o elektronickom obchode na vnútornom trhu (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 
11) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, 
s. 37).
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