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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bedömning att utnyttjandet av den digitala 
inre marknadens fulla potential framförallt hindras av att det fortfarande finns ett 
lapptäcke av olika lagar, regler, normer och metoder som ofta är mer eller mindre 
oförenliga.

2. Europaparlamentet anser att kommissionen bör inrikta sig mer på att lägga fram 
lagstiftningsförslag i stället för ramdokument med uppräkningar av redan väntade åtgärder 
som i många fall skjutits upp i flera år.

3. Europaparlamentet anser att en full harmonisering av upphovsrättsliga undantag och 
begränsningar är en förutsättning för fullbordandet av den inre e-marknaden.

4. Europaparlamentet anser att det i det nyligen framlagda förslaget till förordning om en 
gemensam europeisk köplag, som avtalsparter kan enas om som alternativ till de 
nationella reglerna om köplag, finns en stor potential när det gäller att möta 
fragmenteringen av den inre marknaden och göra nätaffärer mer tillgängliga och rättsligt 
förutsägbara för konsumenter och även för företag.

5. Europaparlamentet föreslår att kulturella verk och tjänster som säljs online, till exempel 
e-böcker, ska gynnas av samma förmånsbehandling som jämförbara produkter i 
traditionellt format, såsom pocketböcker, och därför ska omfattas av en lägre 
mervärdesskattenivå. Parlamentet anser i detta sammanhang att en utveckling av lagliga 
erbjudanden skulle kunna uppmuntras och digitala plattformar göras mycket attraktivare 
genom tillämpning av den lägre mervärdesskattenivån för elektroniska publikationer.

6. För att diskriminering av varor och tjänster av en viss typ ska undvikas uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att snarast möjligt klargöra att den inte kommer att 
vidta några rättsliga åtgärder mot medlemsstater som beslutar att införa samma lägre 
mervärdesskattenivåer för nedladdningsbara e-böcker och ljudböcker som för jämförbara
produkter på andra typer av fysiska bärare. Parlamentet anser i detta avseende att 
kommissionens avsikt att återkomma med ett förslag på detta område senast i slutet av 
2013 är inadekvat när det gäller att finna en snabb lösning på denna fråga.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en rättslig ram för kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i syfte att garantera bättre 
ansvarsskyldighet, insyn och styrning i organisationer för förvaltning av kollektiva 
rättigheter, upprätta effektiva mekanismer för tvistlösning samt klargöra och förenkla 
licensieringssystem. 

8. Europaparlamentet anser att tydlig och lättfattlig information till internetanvändarna om 
vilka personuppgifter som samlas in för vilket ändamål och hur länge de sparas är 
nödvändig för att stärka deras rättigheter och därmed också deras förtroende för internet.
Parlamentet betonar att rättssäkerhet och klarhet om rättsläget samt en mycket hög nivå av 
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uppgiftsskydd måste säkerställas vid översynen av unionens regelverk i fråga om 
uppgiftsskydd. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet av en övergripande EU-strategi 
för datormoln under 2012 och förväntar sig särskilt klargörande av frågor rörande 
jurisdiktion, uppgiftsskydd och ansvar i detta avseende.

9. Europaparlamentet kräver förtydligande av att internetleverantörer vid hantering och/eller 
insamling av uppgifter inom EU är skyldiga att följa unionens rättsliga ram för 
uppgiftsskydd och konkurrens och iaktta skyddet av immateriella rättigheter samt 
respektera bestämmelserna i direktivet om elektronisk handel1 och i 
telekommunikationspaketet2 oavsett var uppgifterna i fråga sparas och/eller bearbetas. 
Parlamentet anser att ökad insyn med avseende på identiteten hos tjänsteleverantörer 
online inte bara bör spela en nyckelroll när det gäller att främja både konsumenternas 
förtroende och bästa praxis på detta område utan även bör utgöra ett grundläggande 
villkor vid skapandet av en förtroendemärkning på EU-nivå.

10. Europaparlamentet påminner om att tjänsteleverantörer online enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/31/EG är skyldiga att klart och tydligt ange sin identitet, och att ett 
fullgörande av denna skyldighet i betydande grad bidrar till att säkerställa konsumenternas 
förtroende för elektronisk handel.

11. Europaparlamentet välkomnar med stort intresse kommissionens förslag om ömsesidigt 
erkännande av elektronisk identifiering och elektronisk autentisering och om elektroniska 
underskrifter.

12. Europaparlamentet stöder till fullo åtgärder både i medlemsstaterna och på EU-nivå mot 
produktförfalskning och piratkopiering på internet.

13. Europaparlamentet anser att snabb och kostnadseffektiv tvistlösning särskilt vid nätaffärer 
är en central förutsättning för användarnas förtroende. Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens förslag om alternativ tvistlösning och tvistlösning online vid 
konsumenttvister samt det aviserade lagstiftningsinitiativet om tvistlösning vid tvister 
mellan företag.

14. Europaparlamentet anser att den fortsatta utbyggnaden av bredbandsnäten och särskilt 
integreringen av landsbygdsområden, isolerade områden och de yttersta randområdena i 
bredbandsnäten är en viktig prioritering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
fortlöpande kontrollera och vid behov genom reglering se till att nätets neutralitet 
upprätthålls och tillgången till nätinfrastruktur inte försvåras eller hindras för 
internetleverantörer.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 (EUT L 337, 18.12.2009, 
s. 11) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 (EUT L 337, 
18.12.2009, s. 37).
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