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Vprašanje za ustni odgovor O-000083/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Evelyne Gebhardt
v imenu skupine S&D
Andreas Schwab
v imenu skupine PPE

Zadeva: Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov

V skladu s členom 20(2) direktive o storitvah (Direktiva št. 2006/123/ES) „[d]ržave članice zagotovijo, 
da splošni pogoji za dostop do storitev, ki jih ponudnik da na voljo širši javnosti, ne vsebujejo 
diskriminatornih določb zaradi državljanstva ali prebivališča […]“.

V členu 8(3) direktive o pravicah potrošnikov (Direktiva št. 2011/83/EU) je ta prepoved 
diskriminatornega ravnanja do prejemnikov storitev dopolnjena z zahtevo, naj „[s]pletna mesta za 
poslovanje najpozneje na začetku postopka naročanja jasno in razločno navajajo, ali obstajajo 
kakršne koli omejitve za dostavo […]“. 

Skladno z direktivo o storitvah je treba pojem „storitev“ uporabljati v najširšem pomenu. Pomembno 
je, da spletne maloprodajne storitve spadajo v opredelitev „storitev“ in bi bilo zato prav, da se 
izvedbeni ukrepi uporabljajo tudi zanje. Kljub temu, da so roki za prenos določb že pretekli, se spletni 
nakupovalci v EU, posebej iz manjših držav članic, še vedno pogosto soočajo s težavami, ko naročajo 
blago in/ali digitalne vsebine na spletu. Omejitve za dostavo pogosto postanejo očitne šele, ko spletne 
trgovine na samem koncu postopka naročanja zavrnejo dostavo blaga ali zagotavljanje storitev. 
Potrošniki se pogosto obračajo na evropske centre za varstvo potrošnikov, ker jim spletne trgovine 
nočejo dostaviti blaga zaradi kraja prebivališča, tudi če bi bili pripravljeni plačati sicer (upravičeno) 
višje stroške dostave. Na ta način imajo koristi od sedanjih cenovnih razlik med državami članicami 
zlasti velike spletne trgovine, medtem ko imajo potrošniki v nekaterih državah članicah dostop do 
mnogo bolj omejenega izbora blaga in storitev. Komisija je v svoji strategiji za enotni digitalni trg za 
Evropo (COM(2015)0192) napovedala, da bo do leta 2016 odpravila neupravičeno geografsko 
blokiranje na področju elektronskega trgovanja, po možnosti s „ciljno usmerjeno spremembo okvira za 
elektronsko trgovanje, in okvira, ki je določen v členu 20 direktive o storitvah“. 

Zato sprašujemo: 

1. Katere dejanske ukrepe bo sprejela Komisija, da bo zagotovila izvajanje veljavne zakonodaje – 
zlasti zgoraj navedenih direktiv –, ki prepoveduje zavrnitev dostave blaga in zagotavljanja storitev 
na podlagi potrošnikovega državljanstva ali prebivališča, za dokončno vzpostavitev enotnega 
evropskega trga?

2. Kaj pomeni izjava Komisije o „ciljno usmerjeni spremembi okvira za elektronsko trgovanje, in 
okvira, ki je določen v členu 20 direktive o storitvah“?
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