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PREDLOGI

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da enotni spletni trg ne more v celoti uresničiti svojega potenciala 
predvsem zato, ker obstaja mozaik različnih pravnih predpisov ter težko 
„interoperabilnih“ standardov in praks;

2. meni, da bi se morala Komisija bolj osredotočiti na pripravo zakonodajnih predlogov 
namesto okvirnih dokumentov, v katerih so našteti ukrepi, ki jih že pričakujemo in se 
pogosto prelagajo za več let;

3. meni, da je osnovni pogoj za dokončanje digitalnega enotnega trga popolna uskladitev 
izjem in omejitev avtorskih pravic;

4. meni, da ima nedavno predlagana uredba o skupnem evropskem prodajnem pravu, o kateri 
se lahko pogodbene stranke dogovorijo kot o alternativi za nacionalne predpise na 
področju prodajnega prava, velike možnosti za preprečitev razdrobljenosti enotnega trga 
ter za lažji dostop potrošnikov in podjetij do spletnega poslovanja in za njegovo večjo 
pravno zanesljivost;

5. predlaga, da bi bila kulturna dela in storitve, ki se prodajajo prek spleta, na primer 
digitalne knjige, podobno prednostno obravnavana kot primerljivi proizvodi v 
tradicionalni obliki, kot so žepne knjige, in bi zanje veljala znižana stopnja DDV; v zvezi 
s tem meni, da bi lahko z uporabo znižane stopnje DDV za digitalne publikacije 
spodbudili razvoj zakonite ponudbe in močno povečali privlačnost digitalnih platform;

6. poziva Komisijo, naj zaradi nediskriminiranja posebnega blaga in storitev nujno razjasni, 
da ne bo pravno ukrepala proti državam članicam, ki se odločijo, da bodo za prenosljive 
digitalne in zvočne knjige uvedle enako znižano stopnjo DDV kot za podobne proizvode 
na drugih fizičnih nosilcih, ter v zvezi s tem meni, da je namera Komisije glede priprave 
predloga o tej temi do leta 2013 neustrezna, saj se ne bo mogoče pravočasno dogovoriti o 
tem vprašanju;

7. pozdravlja predlog Komisije za pravni okvir kolektivnega upravljanja avtorskih in 
sorodnih pravic, da bi zagotovili večjo odgovornost in preglednost ter boljše vodenje 
družb za kolektivno upravljanje pravic, vzpostavili učinkovite mehanizme za reševanje 
sporov ter razjasnili in poenostavili sistem licenciranja; 

8. meni, da so jasne in razumljive informacije za spletne uporabnike o tem, kateri osebni 
podatki se zbirajo in za kakšen namen ter kako dolgo se hranijo, nujne za krepitev 
njihovih pravic in s tem zaupanja v splet; poudarja, da je treba pri reviziji pravnega reda 
na področju varstva podatkov zagotoviti pravno varnost in pravno jasnost ter zelo visoko 
raven varstva podatkov; pozdravlja napoved splošne evropske strategije o računalništvu v 
oblaku za leto 2012 in v zvezi s tem pričakuje zlasti pojasnitev vprašanj v zvezi z 
jurisdikcijo, varstvom podatkov in pristojnostjo;
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9. prosi za pojasnitev, da morajo ponudniki spletnih storitev pri zbiranju in/ali obdelovanju 
podatkov znotraj EU spoštovati zakonodajo EU o varstvu podatkov in konkurenčno pravo 
EU ter varstvo intelektualne lastnine, pa tudi direktivo o elektronskem poslovanju1 in 
telekomunikacijski paket2, ne glede na to, kje se ti podatki hranijo in/ali obdelujejo; meni, 
da bi morala imeti večja preglednost pri identifikaciji ponudnikov spletnih storitev 
pomembno vlogo pri povečevanju zaupanja potrošnikov in spodbujanju najboljše prakse 
na tem področju ter da bi morala biti poglavitno merilo za oblikovanje evropske znamke 
zaupanja;

10. želi spomniti, da se morajo ponudniki spletnih storitev po členu 5 Direktive 2000/31/ES 
jasno identificirati in da spoštovanje te obveznosti prispeva k zagotavljanju zaupanja 
potrošnikov v elektronsko poslovanje;

11. z velikim zanimanjem pozdravlja predlog Komisije o vzajemnem priznavanju elektronske 
identifikacije in avtentifikacije ter o elektronskih podpisih;

12. močno podpira ukrepanje na ravni držav članic in na ravni EU proti ponarejanju 
proizvodov in njihovemu piratstvu na spletu;

13. meni, da je hitro in stroškovno učinkovito reševanje sporov prav pri spletnem poslovanju 
temeljni pogoj za zaupanje uporabnikov; zato pozdravlja predloge Komisije o 
alternativnem in spletnem reševanju potrošniških sporov ter podpira napovedano 
zakonodajno pobudo za reševanje sporov med podjetji;

14. meni, da imata največjo prednost vzpostavitev širokopasovnih komunikacijskih omrežij in 
zlasti vključitev podeželskih, odmaknjenih in najbolj oddaljenih območij v omrežje 
elektronskih komunikacij; zato Komisijo poziva, naj stalno preverja in –po potrebi 
regulativno – zagotavlja ohranjanje nevtralnosti omrežja, ponudnikom na spletu pa 
nemoten oziroma neoviran dostop do omrežne infrastrukture.

                                               
1 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
2 Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (UL L 337, 18.12.2009, str. 
11) in Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (UL L 337, 18.12.2009, 
str. 37).
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