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Zadeva: Elektronsko poslovanje

UVOD

Leta 2010 je Komisija uvedla javno posvetovanje o prihodnosti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu in izvajanju Direktive o elektronskem poslovanju (2000/31/ES). V drugi 
polovici leta 2011 bo na podlagi izsledkov posvetovanja izdala sporočilo o elektronskem
poslovanju, tudi o vplivu direktive o elektronskem poslovanju. 

IMCO je na temelju svojega poročila, ki je bilo osnova za resolucijo Evropskega parlamenta o 
dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje, sprejeto septembra 2010, 
marca 2011 ustanovil delovno skupino o elektronskem poslovanju. 

Ta je na svojih sejah analizirala trenutni položaj na področju elektronskega poslovanja v 
Evropi in ovire, s katerimi se še vedno srečujemo, pa tudi možne rešitve in potrebne ukrepe za 
uvedbo evropskega znaka zaupanja, kar je Evropski parlament že podprl.

Elektronsko poslovanje je pomembno sredstvo za spodbujanje čezmejne trgovine, boljšo 
dostopnost raznovrstnejših in kakovostnejših proizvodov za evropske prebivalce ter za večjo 
cenovno konkurenco v virtualnem in realnem svetu. Vendar pa je še 10 let po sprejetju 
„direktive o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu“, tako imenovane direktive o elektronskem poslovanju, razvoj 
elektronskega poslovanja v prodaji na drobno omejen na manj kakor 2 % skupne evropske 
prodaje na drobno. 
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Direktiva o elektronskem poslovanju

Direktiva o elektronskem poslovanju, ki je danes še vedno aktualna, si prizadeva odpraviti 
ovire za ustanavljanje ponudnikov storitev informacijske družbe in za čezmejno opravljanje 
spletnih storitev na notranjem trgu ter s tem zagotoviti pravno varnost tako podjetjem in 
državljanom. Direktiva je tehnološko nevtralna in zajema široko področje: ne samo 
elektronsko poslovanje (med podjetji ter med podjetji in potrošniki) v najožjem pomenu 
(skupaj s spletnimi lekarnami), pač pa tudi spletne časopise, spletne finančne storitve, storitve 
zakonsko urejenih poklicev itd. Iz nje pa so izključene spletne igre na srečo. 

Direktiva, ki si prizadeva za maksimalno uskladitev, vsebuje pet ključnih določb: 

 določbo o notranjem trgu (člen 3), ki, sicer ob upoštevanju odstopanj, zagotavlja 
pravno varnost, nujno za razvoj čezmejnih spletnih storitev. Ta določba je znana tudi kot 
„načelo države izvora“: vsaka država članica zagotovi, da so storitve informacijske družbe 
ponudnika, ki posluje na njenem ozemlju, skladne z veljavnimi nacionalnimi določbami v 
zadevni državi članici, ki spadajo na „koordinirano področje“, tudi če storitev opravlja v drugi 
državi članici; 

 zahteve za lažji razvoj ponudnikov storitev informacijske družbe, ki prispevajo k 
zaupanju in krepijo pravno varnost (člen 4): in sicer prepoved predhodnega dovoljenja, 
obveznost predložitve podatkov in zagotavljanja preglednosti, kar naj bi jamčilo zaupanje 
potrošnikov ter zagotovilo okvir za komercialna sporočila (členi 6 do 8). Odpravlja prepoved 
komercialnih sporočil za zakonsko urejene poklice in jim omogoča vzpostavitev spletnih 
strani ter urejanje tovrstnih praks prepušča kodeksom ravnanja poklicnih združenj; 

 regulativni okvir za elektronske pogodbe (členi 9 do 11), vključno z uskladitvijo 
potrebnih pogojev za sklepanje tovrstnih pogodb (npr. obveznostjo ponudnika storitev, da 
mora prejem naročila stranke/uporabnika takoj potrditi v elektronski obliki); 

 ureditev izjem od odgovornosti posrednikov (Oddelek 4, členi 12 do 15), s čimer naj 
bi po eni strani zagotovili opravljanje osnovnih posredniških storitev, ki jamčijo prost pretok 
informacij po omrežju, in po drugi pravni okvir, ki omogoča razvoj interneta in elektronskega 
poslovanja. 

 upravno sodelovanje (člena 19 in 3(4)), tako med državami članicami kot med 
državami članicami in Evropsko komisijo, da bi zagotovili ustrezno izvajanje direktive z 
medsebojno pomočjo in vzpostavljanjem kontaktnih točk. Države članice hkrati spodbuja, da 
Komisiji sporočijo vse pomembne upravne ali pravne odločitve, sprejete na njihovem ozemlju 
glede sporov v zvezi s storitvami informacijske družbe, ter prakse, običaje in navade v zvezi z 
elektronskim poslovanjem. 

Javno posvetovanje Evropske komisije o prihodnosti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu

Evropska komisija je želela s posvetovanjem podrobno preučiti razloge, zakaj se je 
elektronsko poslovanje razširilo zgolj v omejenem obsegu, kakor navaja v poročilu o 
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spremljanju maloprodajnega trga „Za učinkovitejši in pravičnejši notranji trg za trgovino in 
distribucijo do leta 2020“ (o katerem je IMCO 25. maja 2011 pravkar sprejel poročilo), ter 
oceniti izvajanje direktive, kakor je napovedala v sporočilu „Evropska digitalna agenda“. 

Posvetovanje je obravnavalo številne teme:

- stopnjo razvitosti storitev informacijske družbe na nacionalni in čezmejni ravni, 
- problematiko izvajanja člena 3(4) v državah članicah (upravno sodelovanje), 
- pogodbene omejitve pri čezmejni spletni prodaji; 
- čezmejna spletna komercialna sporočila, zlasti v zakonsko urejenih poklicih; 
- razvoj spletnih tiskovnih storitev; 
- razlago določb o odgovornosti posrednih ponudnikov storitev informacijske družbe; 
- razvoj spletnih lekarniških storitev; 
- reševanje spletnih sporov. 

Odgovore je bilo treba predložiti do 15. oktobra 2010. Izsledki tega dela bodo leta 2011 
upoštevani pri odločanju Komisije glede sprejetja sporočila o elektronskem poslovanju, tudi o 
učinku direktive o elektronskem poslovanju.

Rezultati dela delovne skupine IMCO o elektronskem poslovanju

Koordinatorji IMCO so 28. februarja 2011 g. Pabla Ariasa Echeverrio, poročevalca pri 
poročilu o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje, pooblastili za 
ustanovitev delovne skupine o elektronskem poslovanju. Delovna skupina je bila prostor za 
izmenjavo mnenj med oblikovalci politik v evropskih institucijah in interesnimi skupinami pri 
analizi potrebnih korakov za izboljšanje elektronskega poslovanja, povečanje zaupanja 
potrošnikov in poglobitev v potrebne ukrepe za uresničitev pobude o evropskem znaku 
zaupanja, ki jo je že potrdil Evropski parlament. 

Zapisniki 4 sej1 delovne skupine so zbrani v tem obvestilu članom, ki je prevedeno v vse 
jezike. Glavni sklepi in vprašanja, ki zahtevajo dodaten premislek v luči prihodnjih ukrepov o 

                                               
1 Seje delovne skupine za elektronsko poslovanje:
23. marec 2011: Prva seja delovne skupine: Kako premagati trenutne ovire za čezmejno elektronsko poslovanje?
19. april 2011: Druga seja delovne skupine: Kako ustvariti zaupanje v elektronsko poslovanje?
3. maj 2011: Tretja seja delovne skupine: Posledice za varstvo podatkov, vloga internetnih platform in 
uveljavitev evropskega znaka zaupanja za uporabnike elektronskega poslovanja
31. maj 2011: Zadnja seja: 
12. julij 2011: Sklepi. Predstavitve sklepov v odboru IMCO.
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elektronskem poslovanju, so zbrani v posebnem delovnem dokumentu. V odboru IMCO bodo 
predstavljeni 12. julija. Iz izsledkov delovne skupine o elektronskem poslovanju bo izhajalo 
tudi prihodnje sporočilo. Spletni trg je treba preoblikovati v resnično priložnost za spopadanje 
z gospodarsko krizo. Pravila elektronskega poslovanja v Evropi je treba prilagoditi digitalni 
družbi 21. stoletja. 
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Prva seja delovne skupine 23. marca 2011,
od 8.00 do 10.30, soba ASP 1E3, v Bruslju

Kako premagati trenutne ovire za čezmejno elektronsko poslovanje 

1. Koordinator Pablo Arias Echeverría je izrekel dobrodošlico sodelujočim v delovni 
skupini in pojasnil, da gre za prvo od štirih sej, na kateri naj bi ugotovili, katere so 
trenutne ovire za čezmejno elektronsko poslovanje in kako jih premagati. Zaupanje 
potrošnikov in podjetij v elektronsko poslovanje je treba okrepiti z dodatnimi 
inovacijami, poenostavitvami in varnostjo. Evropski znak zaupanja je eden od možnih 
načinov za okrepitev zaupanja potrošnikov v elektronsko poslovanje ter ureditev varnih 
spletnih plačil.

2. Jean Bergevin, vodja enote za prost pretok storitev in ustanavljanje II: maloprodajne in 
informacijske storitve v GD MARKT, je predstavil več vprašanj, ki bodo vključena v 
prihodnje sporočilo o elektronskem poslovanju v Evropski uniji, ki bo objavljeno 
junija/julija 2011. Naštel je več točk, ki zahtevajo nadaljnji premislek, saj bi lahko 
ovirale učinkovito čezmejno elektronsko poslovanje, med drugim: 

a. standardi elektronske zasebnosti in varstva podatkov v državah članicah EU se 
razlikujejo; 

b. razlikujejo se tudi stroški in dostopnost dobavnih storitev v EU. Še posebno 
pomembno je upoštevati mala in srednja podjetja, saj so med največjimi 
uporabniki elektronskega poslovanja; 

c. nujno je tudi preprečiti, da bi se večji proizvajalci blaga ali večji dobavitelji 
digitalnega blaga skrivali za nacionalno zakonodajo in identiteto, s čimer se 
drobi notranji trg. To bi pomenilo neizpolnjevanje člena 20 direktive o 
storitvah, o čemer bodo pripravljene smernice, in bi lahko veljalo za nepošteno 
poslovno prakso, o kateri bo jeseni pripravljeno sporočilo; 

d. upravljanje pravic intelektualne lastnine se v posameznih državah članicah 
preveč razlikuje in tudi zato se ponudba ali dostopnost digitalnega blaga v 
državah članicah razlikuje. V zvezi s tem je pričakovati napovedi o 
posodobitvi zakonodaje o pravicah intelektualne lastnine; 

e. dodatne težave prinaša različna obravnava digitalnega in otipljivega blaga pri 
davku na dodano vrednost. Tako za e-knjige velja običajna stopnja DDV, za 
papirnate pa nižja stopnja. To vprašanje obravnava tudi nedavno sprejeta 
zelena knjiga o davkih; 

f. da bo evropski znak zaupanja učinkovit, je treba premostiti take nacionalne 
razlike, potreben pa je tudi skladen regulativni okvir na ravni EU. V njegovo 
oblikovanje je treba poleg podpore Evropskega parlamenta vključiti tudi 
nacionalne zakonodajalce; 

g. poleg tega so zdaj zakonodajne zahteve premalo pregledne. Večja preglednost, 
še zlasti o področju uporabe pravil o elektronskem poslovanju, bi prinesla več 
zaupanja, ki je bistven dejavnik;
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Prihodnje sporočilo mora med drugim oceniti možnosti elektronskega poslovanja v EU, 
kako premostiti razdrobljenost predpisov znotraj evropskega pravnega reda in kateri 
ukrepi so potrebni za premagovanje preostale razdrobljenosti.  

3. Elektronsko poslovanje in potrošniki, David Mair, vodja enote za potrošniške trge, 
GD SANCO, Evropska komisija.

Zaradi svoje vsestranskosti elektronsko poslovanje prinaša revolucionarne spremembe 
tako za podjetja kot snovalce politike. Zato je za obvladovanje njegovih izzivov 
potreben celovit pristop. Pregled razmer na notranjem trgu z dne 21. marca 2011 kaže 
doseženi napredek pri elektronskem poslovanju. Tako dopolnjuje izsledke študije iz leta 
20091 „Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU“ (Ocena 
čezmejnega e-poslovanja v EU s skrivnimi nakupovalci), ki jo je izvedel GD SANCO, 
ter sporočilo in delovni dokument osebja Komisije o čezmejnem elektronskem 
poslovanju (2009). 

Elektronsko poslovanje je znotraj držav članic v nenehnem vzponu, ne pa tudi 
čezmejno. Dokazi pa kažejo, da so potrošniki, ki ga preizkusijo, na splošno zadovoljni 
in ga uporabljajo še naprej. Tisti, ki ga ne preizkusijo, pa ostajajo v dvomih. To kaže na 
velike težave z zaupanjem na strani povpraševanja. Treba je pomiriti strahove 
potrošnikov, kadar gre kaj narobe. Zato potrebujemo verodostojno čezmejno izvajanje, 
in sicer učinkovit čezmejni sistem spletnega reševanja sporov. Pri tem lahko pomagajo 
tudi evropski centri za varstvo potrošnikov. Krepitev zaupanja v elektronsko poslovanje 
bi bilo treba navezati na dejansko vedenje potrošnikov.

Opažamo tudi razdrobljenost na strani povpraševanja; potrošniki ne vedo, kakšne so 
ponudbe čezmejnih prodajalcev na drobno. Spletnih strani za primerjavo cen je približno 
300, od teh pa je čezmejnih zgolj peščica. Potrebne so vseevropske večjezične spletne 
strani za primerjavo cen. Brez omejitve izbire bi morali izkoristiti moč interneta tako, da 
bodo primerjave o zadevah, kot sta cena in kakovost, potrošnikom v večjo pomoč in 
bodo zanje bolj pomenljive.  

Naš cilj bi moralo biti to, da postane elektronsko poslovanje verodostojna izbira za 
potrošnike in podjetja, ki ga želijo uporabljati. S tem se izvaja močan konkurenčni 
pritisk, kar žene trge naprej in poglablja notranji trg. Ljudje bodo imeli od tega koristi, 
tudi če se ne odločijo za spletne nakupe.

Pravkar se izvaja študija, ki naj bi ocenila izgubljene možnosti za elektronsko 
poslovanje v Evropi in katere izsledki bodo vključeni v prihodnje sporočilo. 

                                               
1 „Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU“ (Ocena čezmejnega 

e-poslovanja v EU s skrivnimi nakupovalci), ki jo je za GD SANCO Evropske komisije 
izvedel inštitut YouGovPsychonomics in je bila objavljena 20. oktobra 2009.
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4. Digitalna agenda za Evropo in elektronsko poslovanje, Miguel GONZALEZ-
SANCHO, namestnik vodje enote, GD za informacijsko družbo in medije C1: Digitalna 
agenda: usklajevanje politike 

Digitalna agenda za Evropo je ena od sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020, 
njen cilj pa je zagotoviti okvir za evropsko politiko na področju informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Eden glavnih izzivov je razdrobljen digitalni trg, ki ovira 
elektronsko poslovanje in zahteva celovit pristop za izboljšanje položaja. Samo 8 % 
ljudi, ki nakupujejo prek spleta, se odloča za nakupe v drugi državi. 60 % spletnih 
naročil ni izpolnjenih zaradi tehničnih ali pravnih razlogov. Zaupanje v elektronsko 
zasebnost je še vedno premajhno in zbuja veliko pomislekov. Pomembno vprašanje je 
tudi upravljanje pravic intelektualne lastnine po EU. Pri transakcijah in spletnih plačilih 
se prav tako pojavljajo omejitve, npr. elektronski podpisi, bančne pristojbine itd.

Kako lahko okrepimo digitalno zaupanje? Katere so pravice potrošnikov? S katerimi 
svojimi pravicami so potrošniki dejansko seznanjeni? 

Naslednji koraki, ki so napovedani v digitalni agendi za Evropo, vključujejo:

 revizijo okvira EU o varstvu podatkov;
 dodatno preučitev spletnega reševanja sporov v okviru možnih prihodnjih 

predlogov Komisije o alternativnem reševanju sporov ter obravnavo 
možnosti kolektivnih pravnih sredstev; 

 vzpostavitev platforme zainteresiranih strani za spletne znake zaupanja do 
2012.

Junija 2011 bo potekala prva skupščina digitalne agende.

5. Ob koncu 1. seje delovne skupine so udeleženci navedli naslednje ugotovitve, ki 
zahtevajo nadaljnji premislek:

Pri elektronskem poslovanju ne gre zgolj za povečanje elektronskega poslovanja kot takega, 
pač pa za to, kako so potrošniki in podjetja pripravljeni prodajati in kupovati prek spleta v 
drugih državah. Ne gre zgolj za ceno, temveč za večjo izbiro, konkurenčnost in preglednost, 
saj bi se s tem izboljšali standardi in učinkovitost po vsem sektorju prodaje na drobno. Prinaša 
tudi možnost novih delovnih mest. Elektronsko poslovanje mora postati verodostojna 
alternativa nespletnim nakupom.

Nujno je, da se odpravi zdajšnja razdrobljenost na notranjem trgu za elektronsko poslovanje 
in poskrbi za ustrezno izvajanje predpisov. Spletna plačila gredo v smeri sistema mikroplačil. 
Za zdaj še obstajajo omejitve najmanjšega nakupa, zato potrošniki pogosto plačajo preveč.

Preprečiti je treba nelegalno prakso, na primer strani z otroško pornografijo. Kako hitro bi 
bilo mogoče take strani odstraniti z internetnih platform? Danes je izvajanje predpisov 
omejeno le na pravice intelektualne lastnine, vendar se mora razširiti. Nanj je treba gledati 
horizontalno. Kateri odvračilni ukrepi bi se lahko predvideli? Je poimenska navedba kršiteljev 
učinkovit odvračilni ukrep? 
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Lahko bi se oblikoval kodeks ravnanja uporabnikov spleta. Kakšen bi bil obseg delovanja
(osebni in stvarni) takega kodeksa ravnanja? Katere informacije in storitve je treba zagotoviti 
spletnim uporabnikom?
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Drugo seja delovne skupine 19. aprila 2011,
od 10.00 do 12.30, soba ASP 1E1, v Bruslju

Kako ustvariti zaupanje v elektronsko poslovanje

1. Koordinator delovne skupine za elektronsko poslovanje Pablo Arias Echeverría je 
pozdravil udeležence in pojasnil, da je ta seja druga od štirih in prva odprta seja, ki ne 
vključuje le oblikovalcev politike iz Evropskega parlamenta in Evropske komisije, 
ampak tudi deležnike. V žarišču druge seje delovne skupine je bilo vprašanje Kako 
ustvariti zaupanje v elektronsko poslovanje.

2. Direktiva o pravicah potrošnikov in elektronsko poslovanje, Andreas Schwab, 
poslanec Evropskega parlamenta. Poročevalec o direktivi o pravicah potrošnikov.

Andreas Schwab je poudaril velik medsebojni vpliv e-poslovanja in usklajevanja 
zakonodaje o varstvu potrošnikov. Potrošniki želijo poznati svoje pravice, trgovci pa 
potrebujejo enotno zbirko zakonov namesto niza več zakonov.

Še vedno obstaja nekaj vprašanj, ki jih nova direktiva o pravicah potrošnikov ne 
obravnava. Direktiva o pravicah potrošnikov je prvi korak, ki mu sledijo nadaljnji 
ukrepi. Preučiti je treba, kako bi lahko njene določbe uporabili v elektronskem 
poslovanju. Dve ključni določbi sta: pravice do odstopa in garancije.

Pravica do odstopa 

Razširitev in poenotenje pravice do odstopa v 27 državah članicah EU sta zelo 
pomembna. Oblikovati je treba instrument, ki bi omogočil potrošnikom odstop od 
pogodbe v enem koraku. Če bi bila taka pravica zagotovljena, bi se e-poslovanje 
okrepilo. Potrebujemo en sveženj pravil EU glede na vrsto pogodbe. Največje trgovine 
lahko ponudijo najnižje cene, vendar včasih niti največja prodajna mesta ne morejo 
preskrbeti celotne EU, medtem ko bi e-poslovanje omogočilo dostop do nekaterih 
izdelkov tudi na najbolj oddaljenih območjih EU. 

Vendar ima tudi varstvo potrošnikov svojo ceno; to bi bilo treba vključiti v predvidene 
stroške. Člen 11 direktive o pravicah potrošnikov predvideva opomnik za potrošnike o 
dejanskih stroških transakcije, ki jih je treba plačati, da se tako zagotovi večja 
preglednost, saj gre za zaupanje, in ta ukrep bi povečal zaupanje, pri čemer ne gre za 
drag ukrep.

Garancija

Poglavje 4 direktive o pravicah potrošnikov obravnava garancijo za potrošnike. Za 
celovito uresničevanje garancije moramo upoštevati ne le število let, ki ga pokriva 
garancija, ampak tudi kakovost izdelka. Vendar je na tem področju še vedno potrebnega 
veliko dela.

3. Elektronsko poslovanje in potrošniki v Evropi, Ursula Pachl, namestnica direktorice 
BEUC (Evropska potrošniška organizacija)
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Ga. Pachl je začela svojo predstavitev s predstavitvijo nespremenjenega stanja 
čezmejnega e-poslovanja. Eden glavnih izzivov je razdrobljen digitalni trg, ki ovira 
elektronsko poslovanje in zahteva celovit pristop za izboljšanje položaja. Samo 10 % 
ljudi, ki nakupujejo prek spleta, se odloča za nakupe v drugi državi. Potrošnike, ki še ne 
uporabljajo čezmejnega e-poslovanja, bi lahko razdelili v 2 skupini: a) tiste, ki ne 
zaupajo čezmejnim elektronskim transakcijam, in b) tiste, ki želijo kupovati prek spleta 
na čezmejni ravni, vendar jim to preprečujejo različni razlogi, na primer prodajne 
omejitve, ki temeljijo na pravicah intelektualne lastnine, sporazumi o selektivni 
distribuciji itd. 

Potrošniki imajo različne pomisleke glede čezmejnega e-poslovanja, med katerimi so: 
goljufije, negotovost glede možnih ukrepov „če gre kaj narobe“ in glede vračila denarja; 
težave pri dobavi blaga; jezikovne ovire; širokopasovni dostop; digitalna pismenost; 
premajhna izbira plačilnih sredstev in povezane provizije; pravice intelektualne lastnine, 
čezmejne poprodajne storitve; protikonkurenčne prakse; varstvo osebnih podatkov.

Organizacija BEUC meni, da potrošniki ne bi radi, da bi bila uvedba e-podpisa vodilna 
pobuda enotnega digitalnega trga. 

Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da trgovci menijo, da enotna pravila v 
vsej EU ne bodo bistveno vplivala ne e-poslovanje, zato pri organizaciji BEUC menijo, 
da nova pobuda za pogodbeno pravo na področju poslovanja med podjetji in potrošniki 
ni potrebna.

Ko bo direktiva o pravicah potrošnikov dokončno sprejeta, bo dosežen napredek pri 
oblikovanju pravil o prodaji na daljavo. Organizacija BEUC je ugotovila, da je 
Parlamentu uspelo sprejeti veliko učinkovitih ukrepov za izboljšanje varstva 
potrošnikov v spletnih transakcijah. V besedilu Parlamenta na tem področju je treba med 
drugim upoštevati naslednja vprašanja: pravila o stroškovnih pasteh na internetu so 
vključena, vendar potrditve zavedanja potrošnika o tem, ali se ponudba izplača ali ne, ne 
bi smeli zamenjevati z enostavno spletno registracijo; v skladu z besedilom EP bi 
stroške vračila blaga po odstopu od pogodbe nosil trgovec, če bi bila vrednost blaga 
višja od 40 EUR; manj spodbudno je dejstvo, da besedilo Parlamenta vsebuje preveč 
izjem glede pravice do odstopa; pretirane pristojbine za uporabo kreditnih kartic bi bilo 
treba prepovedati; vključeno bi moralo biti bolj specifično varstvo na področju 
kupovanja digitalnih vsebin. 

Poleg tega organizacija BEUC meni, da je treba izboljšati izobraževanje podjetij 
(poudarek je namreč le na izobraževanju potrošnikov). 

ADR (alternativno reševanje sporov) je treba nadalje razvijati, pravilna uporaba uredbe 
Rim I pa mora prispevati k dodatni pojasnitvi uporabe mednarodnega zasebnega prava 
na tem področju. 

BEUC si prizadeva za razvoj „standardne pogodbe EU“ za spletne nakupe, ki bi morala 
biti povezana s spletnim sistemom alternativnega reševanja sporov; ta pobuda bi lahko 
prispevala k razvoju znaka zaupanja EU; zagotavljanje vseh pomembnih podatkov o 
trgovcih potrošnikom je pomembna pravna obveznost; ključno je tudi izboljšanje 
digitalne pismenosti vseh generacij.
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4. Poštne storitve in elektronsko poslovanje, Werner Stengg, vodja oddelka. GD Markt, 
oddelek E3, spletne in poštne storitve. Evropska komisija.

V na novo preoblikovanem GD za notranji trg in storitve sta bili področji elektronskega 
poslovanja in poštnih storitev združeni. Poštne storitve so pomembne same po sebi in v 
socialnem smislu, saj zagotavljajo socialno kohezijo, tako da omogočajo dostop do 
prebivalcev na oddaljenih območjih. Poštne storitve so bile pred kratkim liberalizirane, 
vsaj v večini držav članic, vendar se zanje uporabljajo različni varnostni ukrepi. 
Kakovost, časovno usklajevanje in rednost storitev so ključna vprašanja. Prav tako je 
pomembno naslednje: vloga nacionalnih regulativnih organov; sistemi izdajanja 
dovoljenj in licenc; obveznost univerzalne storitve, vprašanja v zvezi z zaposlovanjem 
itd. Nekatere države članice bodo liberalizacijo tega področja izvedle šele čez dve leti.

Da bi liberalizacija poštnega sektorja koristila tako zasebnim kot poslovnim strankam, je 
ključen uspešen vstop novih podjetij na trg (zahteve glede izdaje licenc, dostavna 
infrastruktura, vključevanje delovnega prava, konkurenčno pravo za preprečevanje 
izkrivljanj itd.).

Elektronska nadomestitev in finančna kriza sta bistveno zmanjšali količino pošte, vendar 
se je zaradi vedno večje razširjenosti dejavnosti e-poslovanja povečalo število paketov.

V zvezi s povezavo med poštnimi storitvami in e-poslovanjem je g. Stengg potrdil 
zaskrbljenost, ki jo je izrazila ga. Pachl, in sicer, da je po mnenju dobaviteljev in kupcev 
fizična dostava še vedno ovira. Prav tako je poudaril, da se na področju čezmejnega e-
poslovanja pri čezmejni dostavi paketov zaračunavajo višje tarife kot pri domači 
dostavi. Razlike v cenah je mogoče razložiti na podlagi različnih dejavnikov: kakovost 
storitev; storitev iskanja in sledenja; razdalja; časovni roki; vodne meje med regijami 
itd.

Oktobra 2011 bo objavljena študija o storitvah dostave paketov.

5. Poštne storitve in elektronsko poslovanje, pogled zasebnega sektorja, Carsten Hess,
podpredsednik in vodja predstavništva podjetja v Bruslju. Deutsche Post DHL.

Tri smeri trgovanja z visoko rastjo predstavljajo skoraj 50 % vse trgovine glede na 
poslano količino in naj bi v naslednjih letih hitro rasle. 

 Evropa ne bo vključena vanje. 

Te smeri so:

 države znotraj Azije (26 %), Azija–Latinska Amerika (5 %) in Azija–Afrika 
(18 %); 

 k temu treba prišteti še smeri znotraj Latinske Amerike (18-odstotna rast), vendar 
je tu izhodišče nizko.

Zakaj je to pomembno za e-poslovanje v EU? 
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 Veliko potrošniških izdelkov, kupljenih v EU, je dobavljenih iz Azije (tj. 
elektronika, modni izdelki itd.).

 Te svetovne trgovske poti večinoma upravljajo evropska logistična podjetja 
(približno 15 od 20 vodilnih podjetij na rastočem notranjem azijskem trgu je 
evropskih).

 Zato je enotni trg tako pomemben za evropska logistična podjetja. Evropa 
potrebuje rastoče e-poslovanje in popolnoma delujoč enotni trg, na katerem bodo 
odpravljene drage ovire tako za potrošnike kot za logistična podjetja.

Po krizi se je količina pošte leta 2010 po vsem svetu zmanjšala za 3 do 5 %, 
mednarodna dejavnost paketnih pošiljk pa naj bi se še naprej širila, saj jo poganja 
povečano čezmejno e-poslovanje.1 Različni izdelki v e-poslovanju so na voljo le prek 
čezmejnem elektronskega poslovanja, pogosto pa je mogoče tudi izdelke, ki jih najdemo 
doma, v tujini kupiti po nižji ceni. 

Dostava je pomembno gonilo e-poslovanja in prodaje na daljavo. Pri pošiljkah je treba 
med drugim upoštevati naslednje: pravice v zvezi s pošiljkami; zanesljivost; hitrost 
dostave; storitve, prijazne do strank, in dobra politika v zvezi z vračili.

Regulativni režim mora upoštevati načelo „vse na enem mestu“ za regulativne storitve. 
Za nadaljnji razvoj enotnega trga je potrebno ravnovesje med čezmejnimi podatkovnimi 
tokovi in zasebnostjo, kar zahteva hitro revizijo Direktive 95/46/ES o varstvu podatkov, 
vključno s čezatlantskimi ali celo globalnimi standardi. Prav tako je treba čim bolj 
poenostaviti in poenotiti pravila na področju DDV; pojasniti je treba storitve 
skladiščenja – kateri in čigav zakon se uporablja ter čigava stopnja DDV. Ekološki 
davki in cestnine (tj. evrovinjete EU) bodo povečali pristojbine in stroške za stranke v e-
poslovanju.

Poslanci Evropskega parlamenta so nedavno pozvali k „Frontexu za blago“ na zunanji 
meji EU, da bi obravnaval vprašanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. To bi bil 
napačen način, saj s tem ne bi povečali varstva, ampak močno ovirali dobavne verige 
poštnih storitev in storitev hitre pošte, pri čemer to ne bi prineslo nobene koristi.

V skladu z belo knjigo o prometni politiki je treba do leta 2030 izvesti prenos 30 % 
pošiljk na železnico in celinske vodne poti. To bi zelo verjetno povzročilo propad 
poslovnih modelov e-poslovanja, kot je dostava naslednji dan.

                                               
1 Evropska unija
TNT: –7 %
La Poste France: –3,5 %
Swiss Post: –2,3 %
UK Royal Mail: –5 %
Posten Norden (Danska, Švedska): –10 % (DK: –50 % v zadnjih 10 letih)

Tujina
USPS: –3,5 % (–25 % v zadnjih 5 letih)
China Post: –2,8 % v prvih 5 mesecih leta 2010.
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6. Ob koncu druge seje delovne skupine so udeleženci kot teme, ki bi jih bilo treba nadalje 
obravnavati, poudarili naslednja vprašanja:

Zaustaviti je treba sedanjo drobitev enotnega trga v 27 državah članicah in odpraviti razlike v 
stopnjah DDV ter povečati zaupanje potrošnikov in trgovcev v e-poslovanje. Morda bi moralo 
elektronsko poslovanje postati 28. država članica, da bi lahko odpravili sedanje ovire.

Poudariti je treba tudi vlogo malih in srednjih podjetij, saj so gonilna sila evropskega 
gospodarstva. Podjetje Google ima v lasti spletno stran, imenovano „Connecting Businesses“ 
(„povezovanje podjetij“), ki povezuje mala in srednja podjetja, to pa spodbuja njihovo 
vključevanje v e-poslovanje.

Potreben je celovit pogled na to, kaj potrebuje e-poslovanje. Prihajajoče sporočilo o e-
poslovanju je namenjeno preseganju okvira, predlaganega v novi direktivi o pravicah 
potrošnikov.

Poleg novega akta o enotnem trgu je treba oblikovati akt o enotnem e-poslovanju. 
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Tretja seja delovne skupine 3. maja 2011,
od 10.00 do 12.30, soba ASP 1G 1, v Bruslju

Posledice za varstvo podatkov, vloga internetnih platform in uveljavitev 
evropskega znaka zaupanja za uporabnike elektronskega poslovanja

1. Predsedujoči 3. seji delovne skupine za elektronsko poslovanje, g. Antonio Correia 
De Campos, je pozdravil udeležence in pojasnil, da nadomešča g. Pabla Ariasa 
Echeverrio – koordinatorja tega srečanja. To je druga odprta seja, ki ne vključuje le 
oblikovalcev politike iz Evropskega parlamenta in Evropske komisije, ampak tudi 
deležnike. 

G. Correia De Campos je pojasnil, da je bila prva (zaprta) seja namenjena celoviti 
oceni sedanjega stanja e-poslovanja v Evropi in ovir, s katerimi se srečujemo še danes, 
ter glavnim pobudam, ki so jih sprejele evropske institucije za njihovo odpravo. 

Druga seja, ki je bilo prvo odprto srečanje, ki so se ga lahko udeležili deležniki, je bila 
osredotočeno na to, kako ustvariti zaupanje v e-poslovanje. Razvila se je zanimiva 
razprava o dveh vprašanjih, ki jih moramo v Evropi izboljšati, da bi okrepili e-
poslovanje: pravice potrošnikov in poštne storitve. 

Tretja seja je bila namenjena preučevanju, s 5 predstavitvami in poznejšo razpravo, 
treh glavnih vprašanj: a) posledice za varstvo podatkov v e-poslovanju; b) vloga 
internetnih platform in c) kako sprožiti pobudo o znaku zaupanja s točnimi 
informacijami za potrošnike in uporabnike.

2. Varstvo podatkov v elektronskem poslovanju, Marie Hélène Boulanger, vodja 
oddelka, oddelek C3, GD JUSTICE. Evropska komisija.

Direktiva 95/46/ES ima dvojni cilj: a) varstvo pravic posameznikov in svoboščin v 
zvezi z zasebnostjo podatkov; b) prost pretok informacij na enotnem trgu. Zlasti s 
stališča e-poslovanja sta ta dva vidika direktive o varstvu podatku dve plati iste 
medalje: razvoj spletnih elektronskih platform na eni ter varstvo potrošnikov in 
zasebnosti na drugi strani. Zgoraj omenjena direktiva je bila sprejeta pred 16 leti in 
čeprav se še vedno uporablja, kot je bilo ugotovljeno na številnih posvetovanjih, ki jih 
je lani organiziral GD za pravosodje, je bistveno, da se ponovno oceni pojem varstva 
podatkov v sedanjih razmerah in okrepi pravni okvir notranjega trga.

Veljavno direktivo so prenesle vse države članice, vendar obstajajo velike razlike v 
načinu izvajanja ter stroških prenosa podatkov in nadzoru podatkov. 

Ponujanje računalniških zmogljivosti prek spleta, pri čemer so programska oprema, 
sredstva v skupni rabi in podatki na oddaljenih strežnikih („v oblaku“), lahko pomeni 
„nove“ izzive za varstvo podatkov. Vloga notranjega trga se je na tem področju zelo 
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povečala. Ta presega internetne in socialne platforme; notranji trg spodbuja e-
poslovanje. Preglednost podatkov je bistvena, prav tako je ključno vprašanje možnost 
popravka ali izbrisa podatkov ter poročanja o kršitvah.

Usklajevanje pravil na tem področju je zato ključno za ustvarjanje bolj predvidljivega 
pravnega okolja. Zmanjšati je treba upravna bremena in poenostaviti zahteve glede 
obveščanja. To bi prispevalo k povečanju zaupanja v internet in spletno okolje.

Potrošniki so najbolj zaskrbljeni glede zasebnosti in varnosti podatkov, kar lahko 
odvrne ljudi od kupovanja prek spleta. V digitalnem okolju je treba upoštevati vse 
pomembne interese in pravice ter zagotoviti celovito varstvo temeljnih svoboščin.

3. Predstavitev podjetij na spletu, pobuda podjetja Google, Julien Blanchez, direktor 
trženja podjetja Google v Belgiji.

Podjetje Google zagotavlja vrsto storitev in orodij za podjetja vseh velikosti.
Programi, kot so Google Places, Google Ad Words in Google Apps omogočajo 
podjetnikom po vsem svetu, da razširijo svoje podjetje in postanejo uspešni. Pobudo 
za predstavitev podjetij na spletu (Get your business on line – GYBO) so pred 
18 meseci sprožili podjetje Google in drugi pomembni partnerji, kot sta poštna in 
telekomunikacijska panoga. Ta mreža trenutno vključuje 13 držav. Zgolj v Združenem 
kraljestvu je pobudo za spletno predstavitev uporabilo 100 000 malih in srednjih 
podjetij. . Britanski primer te pobude (Getting British Business Online – GBBO) 
najdemo na naslednji spletni strani: http://www.gbbo.co.uk/.

Belgija je trenutno sorazmerno v zaostanku glede na število malih in srednjih podjetij, 
ki uporabljajo internet za prodajo in povečanje prepoznavnosti. 95 % malih in srednjih 
podjetij v Belgiji ima dostop do interneta; vendar jih ima dejansko le 49 % spletno 
stran. Poleg tega je 73 % ljudi, ki nimajo spletne strani, prepričanih, da je dejansko ne 
potrebujejo. Nasprotno le 41 % podjetij v Braziliji meni, da ne potrebujejo spletne 
strani za izvajanje svoje dejavnosti. Težava ni le dostop, ampak tudi ozaveščenost. 
Neozaveščenost je glavni razlog za zgoraj omenjeni odpor, ki ovira zaupanje. Prav 
tako veliko malih in srednjih podjetij meni, da bi jim oblikovanje in vzdrževanje 
spletne strani vzelo preveč časa ter da bi jih to oviralo pri izvajanju osnovne 
dejavnosti. Vendar bi bila lahko spletna trgovina glede na možnosti, ki jih zagotavlja, 
sestavni del njihove osnovne dejavnosti.

V Združenem kraljestvu predstavlja internet 7,2 % BDP, medtem ko v Belgiji pomeni 
manj kot 3 %. Za državo, usmerjeno v mala in srednja podjetja, kot je Belgija, je to 
zamujena priložnost. Prisotnost malih podjetnikov na spletu je prispevala k veliko 
zgodbam o uspehu. Prisotnost na spletu je prvi korak; biti poznan je drugi in enako 
pomemben korak.

Podjetje Google pomaga malim in srednjim podjetjem pri spletni prepoznavnosti, in 
sicer s spletnim oglaševanjem. Z razširitvijo spletnih trgovin v druge države bi se 
lahko trg malih in srednjih podjetij razširil na svetovni ravni. Izziv v zvezi z učenjem 
uporabe interneta in oblikovanjem spletne strani je le začasen. Pobuda GYBO je 
namenjena širitvi belgijskih podjetij, med drugim na svetovni trg, saj bi to povečalo 
uspešnost malih in srednjih podjetij. E-poslovanju je treba dati prednost, drugače bo 
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prihodnje poslovanje neenakomerno porazdeljeno.

4. Mala in srednja podjetja, elektronsko poslovanje in predlog Evropske komisije o 
elektronskemu izdajanju računov, Danny Bunch, namestnik vodje 
oddelka GD ENTR/D3, pristojnega za IKT za konkurenčnost in industrijske inovacije. 
Evropska komisija.

V Evropi obstaja še veliko možnosti za nadaljnje izboljšave na področju IKT in 
industrijskih inovacij. Glede na sredstva, porabljena za IKT, ki so od 3- do 5-krat 
večja od sredstev, vloženih v druge sektorje, bi lahko veliko bolj izkoristili IKT za 
konkurenčnost in rast.

G. Bunch je razpravljal o štirih glavnih temah, da bi poudaril, kako bi lahko nadalje 
razvili uporabo IKT:

 podporna mreža za e-poslovanje,
 e-znanja za konkurenčnost,
 standardizacija IKT,
 elektronsko izdajanje računov.

Podporna mreža za e-poslovanje (EBSN) je namenjena krepitvi oblikovanja politik 
na lokalni ravni in spodbuja vključevanje lokalnih ukrepov malih in srednjih podjetij v 
dobavne verige. EBSN povezuje mala in srednja podjetja in jih vključuje v digitalne 
dobavne verige. Da bi preskusili to pobudo, se izvajajo 3 ukrepi v naslednjih sektorjih: 
1) modni in tekstilni sektor (ta ukrep se izvaja že od leta 2008 in je bistveno povečal 
prodajo); 2) avtomobilski sektor ter 3) prometni in logistični sektor.

Ti trije sektorji so bili izbrani, saj vključujejo veliko število malih in srednjih podjetij. 
GD za podjetništvo in industrijo namerava naslednje leto dodati sektor živilske 
industrije in sektor turizma.

Evropska agenda za e-znanja obravnava izobraževalna znanja in veščine, ki jih 
potrebujejo podjetniki. V okviru te agende je bil vzpostavljen karierni portal za e-
znanja, oblikovane pa so bile tudi karierne smernice IKT. Predstavitev te agende je 
potekala v tednu e-znanja marca 2010 v celotni EU, sledila pa ji bo še ena 
predstavitev, in sicer marca 2012. 

Agenda za e-znanja obravnava znanja, ki jih potrebujejo podjetniki. Poleg tega 
procesa je treba sprejeti še več drugih procesov.

V okviru standardizacije IKT je nujno, da podjetniki vedo, katero osnovno dejavnost 
potrebujejo. Poleg tega procesa je treba sprejeti vrsto e-politik. Te politike bodo 
delovale le, če bodo temeljile na odprtih standardih. Standardizacija IKT se večinoma 
izvaja zunaj omrežja, tj. v svetovnih konzorcijih, zato je treba to področje posodobiti, 
da bi se standardi IKT uskladili z dejanskim stanjem. Sprejeti je treba nov 
standardizacijski paket in sporočilo o standardih, ki bosta temeljila na ciljih strategije 
EU 2020, 24. maja 2011 pa bo Komisija objavila novo uredbo o horizontalnih pravilih 
na tem področju.
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S posodobitvijo prejšnjih sklepov Sveta v zvezi z IKT se bo vzpostavila platforma za 
standardizacijo IKT, da se bodo lahko bolje uporabili standardi, oblikovani zunaj 
okvira IKT.

Elektronsko izdajanje računov – e-izdajanje računov – je elektronski prenos 
informacij z računa (zaračunavanje in plačilo) med poslovnimi partnerji (dobavitelji in 
kupci). Nedavno sporočilo iz decembra 2010 o elektronskem izdajanju računov 
izpostavlja možne koristi in predlaga ukrepe, da bi elektronsko izdajanje računov do 
leta 2020 postalo prevladujoča metoda izdajanja računov v Evropi. Zato je bistveno, 
da se zagotovi podpora za države članice in deležnike. Elektronsko izdajanje računov 
zmanjšuje ročne posege, povečuje udobje za potrošnike in je manj zamudno ter bolj 
ekološko. Za tovrstno izdajanje računov je bistven dostop do interneta. Če pa imajo 
potrošniki raje račune v papirni obliki, jim je treba to tudi omogočiti. Sporočilo 
Komisije o elektronskem izdajanju računov predlaga 4 ključne ukrepe:

 izboljšanje pravnega okvira v Evropi za zagotovitev pravne varnosti in jasnega 
tehničnega okolja za elektronsko izdajanje računov, da se olajša množično 
sprejetje, zlasti z revizijo pravil glede DDV in e-podpisov;

 spodbujanje in pospeševanje razvoja rešitev za odprto in interoperabilno 
elektronsko izdajanje računov, ki temeljijo na skupnem standardu; 

 pridobivanje zaupanja zasebnega sektorja in namenitev posebne pozornosti 
potrebam malih in srednjih podjetij;

 podpiranje uvedbe elektronskega izdajanja računov z vzpostavitvijo 
organizacijskih struktur, kot sta nacionalni forum za elektronsko izdajanje računov 
in evropski forum interesnih skupin.

Z deležniki poteka nacionalni forum o izdajanju računov, ki bo pomagal Komisiji pri 
ugotavljanju vrzeli, ki jih je treba še zapolniti.

5. Spletne platforme ter mala in srednja podjetja, nov ekosistem, Stefan Krawczyk, višji 
direktor in svetovalec za vladne odnose v Evropi. EBay, Evropa.

E-bay je spletno okolje, ki omogoča ljudem, da dajo svoje izdelke/trgovine na splet, ne 
da bi morali razkriti vse osebne podatke. E-bay temelji na strukturi, ki zagotavlja 
reševanje sporov in vračilo izdelkov ter splošnejše varstvo potrošnikov. Internet je varno 
okolje, vendar če gre kaj narobe, to vidijo vsi. Zato je dejansko zelo zanesljivo okolje. V 
nekaterih primerih so mala podjetja z vzpostavitvijo spletne trgovine rešila svoj obstoj. 

Na e-bay-ju pa ne najdemo le posameznih spletnih trgovin, saj je e-bay dejansko spletno 
nakupovalno središče, ki zagotavlja veliko izbire, trgovci na drobno pa so večinoma 
poklicni prodajalci. Prodajalci dobijo oceno v skladu s sistemom znaka zaupanja e-bay, 
ki temelji na povratnih informacijah potrošnikov. Povratne informacije zagotavljajo 
hitrejši vpogled v to, kako zanesljiv je določen prodajalec, kot v fizični trgovini. Prav 
tako obstaja možnost spletnih plačil, kot je „paypal“, ki od uporabnika ne zahteva 
razkritja podatkov o plačilu sistemu e-bay.
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Če potrošnik ni zadovoljen z blagom, kupljenim prek posrednika, kot je e-bay, je na 
voljo takojšnja rešitev težave, v nekaterih primerih pa celo dobi vrnjen denar brez vsakih 
vprašanj. E-bay plača potrošniku in reši težavo neposredno z zadevnim trgovcem na 
drobno, da zmanjša nevšečnosti za kupca.

Vendar morajo trgovci na drobno redno posodabljati in zagotavljati nemoteno delovanje 
svojih spletnih strani. Prav tako morajo trgovci sami privabljati potrošnike na svoje 
spletne strani in k nakupu izdelkov. E-bay je enostavno in prikladno orodje za 
vzpostavitev spletne trgovine. V Evropi je na e-bay-ju registriranih več kot 90 milijonov 
ljudi. Na Malti so na primer skoraj vsi ljudje z internetnim dostopom registrirani na e-
bay-ju.

Med finančno krizo bi veliko poslovnežev bankrotiralo, če ne bi uporabljali spletnega 
okolja, kot je e-bay.

6. Trusted Shops (zaupanja vredne trgovine), pobuda zasebnega sektorja za razvoj 
evropskega znaka zaupanja, Jean-Marc Noel, ustanovitelj podjetja Trusted Shops.

Kölnsko podjetje, ustanovljeno januarja 2010, je specializirano za akreditacijo spletnih 
trgovin v Evropi. Trusted Shops preverja trgovce na drobno v skladu s katalogom, ki 
vsebuje več kot 100 meril kakovosti, kot so kreditna sposobnost, preglednost cen, 
storitve za stranke in varstvo podatkov, in jim nato dodeli oznako kakovosti. Poleg tega 
podjetje Trusted Shops zagotavlja potrošnikom edinstveno zajamčeno vračilo denarja za 
vse nakupe, opravljene prek spleta v trgovinah članicah.

Trusted Shops je vodilni sistem za varno kupovanje v Evropi. Od ustanovitve podjetja je 
bilo akreditiranih več kot 10 000 spletnih trgovcev na drobno in pregledanih več kot 
30 000 spletnih mest za e-poslovanje. Ta sistem je uporabilo že več kot 5 milijonov 
strank, da bi zavarovale svoje nakupe. Stranke tega sistema vključujejo Bonprix, 
Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, 
Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore in še mnogo drugih znanih znamk 
ter številna mala in srednja podjetja. Sistem Trusted Shops je podprla Evropska 
komisija, in sicer zaradi učinkovitega varstva potrošnikov in spodbujanja malih in 
srednjih podjetij, prav tako pa ga je priporočila Pobuda D21.

Sistem temelji na 3 ključnih ciljih:

 povečevanje zaupanja tako za potrošnike kot za podjetja,
 zagotavljanje pravne varnosti in vračila denarja za potrošnike,
 razširitev sistema po vsej Evropi.

Zagotavlja 4 glavne storitve:

 pregled na podlagi več kot 100 meril,
 odgovornost za dano izjavo (s finančnimi jamstvi),
 standardiziran sistem EU-ADR s sistemom spletnega reševanja težav v več jezikih,
 ocenjevanje prodajalcev in povratne informacije. 
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Oznaka kakovosti Trusted Shops Pred akreditacijo morajo vsi spletni trgovci na 
drobno prestati obsežne varnostne preskuse. To preskušanje, ki temelji na več kot 100 
merilih, upošteva zahteve glede varstva potrošnikov ter nacionalno in evropsko 
zakonodajo. Ta merila vključujejo kreditno sposobnost, varnostne mehanizme, 
preglednost cen, zagotavljanje informacij, storitve za stranke in varstvo podatkov. Ta 
merila kakovosti je treba redno pregledovati in prilagajati najnovejšim dogodkom na 
področju sodne prakse in varstva potrošnikov.

Zagotovljeno vračilo denarja za potrošnike Zaradi te varnosti lahko podjetje Trusted 
Shops zagotavlja potrošnikom vračilo denarja v primeru težav z naročilom. To jamstvo 
omogoča strankam kupovanje brez finančnega tveganja. 

Zagotovljeno vračilo denarja velja za neizvedeno dostavo, neizvedeno vračilo denarja 
po vračilu blaga in zlorabo kreditne kartice. Podjetje Trusted Shops zagotavlja 
potrošnikom edinstvene storitve v Evropi. Podjetje Atradius, druga največja 
zavarovalnica posojilnih tveganj na svetu, nosi tveganje.

Storitve za stranke in reševanje sporov Če stranka naleti na težave s spletnim 
trgovcem na drobno, se lahko obrne na izkušeno in večjezično storitveno središče 
Trusted Shops prek spletnega sistema, e-pošte ali telefona. Tu prejme strokovno pomoč, 
npr. stornacijo transakcije. Podjetje Trusted Shops posreduje pri vseh težavah, 
povezanih s transakcijami med strankami in spletnimi trgovinami. 

Koristi za trgovine in potrošnike Zaradi kombinacije preskusov, jamstev in storitev 
potrošnik prejme „vsesplošno varen paket“. Pripravljenost potrošnikov za spletne 
nakupe in njihovo zaupanje se povečujeta zaradi akreditacije, pri kateri se izda oznaka 
kakovosti Trusted Shops. Tako se poveča prodaja v akreditiranih trgovinah, poleg tega 
pa se zmanjša finančno tveganje za potrošnike, kar so idealni pogoji za trgovanje na 
internetu.

Ob koncu tretje seje delovne skupine so udeleženci kot teme, ki bi jih bilo treba nadalje 
obravnavati, poudarili naslednja vprašanja:

Potrošniki so najbolj zaskrbljeni glede zasebnosti in varnosti podatkov, kar odvrača ljudi 
od kupovanja prek spleta.

Slabo usklajevanje na področju varstva podatkov je ključna težava, saj je usklajeno le 
soglasje, ne pa tudi informacije za državljane.

Računalništvo v oblaku prinaša vrsto koristi za javne in zasebne izvajalce (zmanjšanje 
stroškov, interoperabilnost, zmanjšanje izdatkov za informacijske tehnologije, novi 
poslovni in upravni modeli na več področjih, vključno z elektronskimi zdravstvenimi 
storitvami na notranjem trgu, upravljanjem pravic intelektualne lastnine, elektronsko 
carino itd.). Vseeno vzbuja zaskrbljenost pri potrošnikih ter prinaša tudi dodatne 
pomisleke glede poslovne/upravne odvisnosti od storitev, ki so v tujih jurisdikcijah, ki 
delujejo neodgovorno in ki jih slabijo druge države s svojimi političnimi odločitvami, 
kar ogroža delovanje notranjega trga.
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Četrta seja delovne skupine v torek, 31. maja 2011,
od 10.00 do 12.30 v Bruslju
Sejna soba: [ASP A1G-1]

1. Koordinator delovne skupine Pablo Arias Echeverría je pozdravil udeležence. 
Pojasnil je, da je vprašanj, povezanih z elektronskim poslovanjem, veliko, zato 
mora biti delovna skupina zaradi časovne omejitve zelo selektivna in izbrati najbolj 
nujne prednostne naloge za predmet svojih razprav.

Na prejšnjih treh sejah so člani delovne skupine opravili splošno oceno trenutnega 
stanja elektronskega poslovanja v EU in ovir, s katerimi se še vedno soočamo, ter 
tudi glavnih pobud evropskih institucij na prvi seji za premagovanje teh ovir. Na 
drugi seji se je razprava osredotočila na to, kako vzpostaviti zaupanje v elektronsko 
poslovanje. Na tretji seji so proučevali: a) posledice za varstvo podatkov v e-
poslovanju; b) vlogo internetnih platform in c) kako sprožiti pobudo o znaku 
zaupanja s točnimi informacijami za potrošnike in uporabnike. Na četrti in zadnji 
seji delovne skupine bo potekala razprava o treh temah, povezanih z elektronskim 
poslovanjem: digitalni agendi, boju proti ponarejanju in reformi predpisov o DDV.

Pablo Arias Echeverría je izpostavil tudi pomen razprave, ki je potekala na 
vrhunskem srečanju skupine e-G8 V Parizu. Val inovacij v industriji na področjih 
od medijev do prodaje, ki jih je sprožil izum spleta pred dvema desetletjema, ima za 
svetovno gospodarstvo velike koristi. Poročilo podjetja McKinsey na srečanju e-G8 
navaja, da je internet omogočil 21 % rasti v zadnjih petih letih v zrelih ekonomijah. 
Na srečanju e-G8 so bili izraženi pomisleki glede zasebnosti, zaščite avtorskih 
pravic in ustvarjanja informacijskih monopolov. Potrebno pa je paziti, da ne bi 
preveč regulirali interneta, saj bi s tem ne bil več odprt prostor, kot je bil mišljen 
prvotno.

2. Predsednik odbora IMCO Malcolm Harbour je na začetku razprave
poudaril pomen dela te delovne skupine, saj opravlja ključno delo pri pripravi 
politike in prehiteva predloge Komisije na tem področju.

Malcolm Harbour je na začetku poudaril pomen ocene obsega in uporabe direktive 
o elektronskem poslovanju (2000/31/ES). Ta direktiva je bila daljnovidna, pred 
svojim časom in veliko radikalnejša od česarkoli, kar bi verjetno lahko dosegli 
danes. Direktiva o elektronskem poslovanju, sprejeta leta 2000, določa okvir 
notranjega trga za elektronsko poslovanje, kar podjetjem in potrošnikom prinaša 
pravno varnost. Postavlja usklajena pravila glede preglednosti in zahteve po 
podatkih za ponudnike spletnih storitev, komercialna sporočila, elektronske 
pogodbe ter omejeno odgovornost vmesnih ponudnikov storitev.

Ustrezno delovanje notranjega trga z elektronskim poslovanjem je zagotovljeno s 
klavzulo o notranjem trgu, kar pomeni, da so storitve informacijske družbe načeloma 
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podvržene pravu držav članic, v katerih ima ponudnik storitve svoj sedež. Po drugi 
strani države članice, v katerih je storitev informacijske družbe uporabljena, ne morejo 
omejiti tujih storitev.

Dopolnilni ukrepi k direktivi EU o elektronskem poslovanju so direktiva EU o 
elektronskih podpisih skupaj z elektronskim overjanjem spletnih plačil. Ti ukrepi so v 
primerjavi s podporo novi direktivi o pravicah potrošnikov, ki prinaša nova pravila za 
varstvo potrošnikov, pomembni koraki v smeri povečevanja zaupanja potrošnikov, 
zlasti v čezmejno elektronsko poslovanje. Naslednji koraki bodo vključevali reformo 
uredbe o standardih, kar bo tudi vplivalo na elektronsko poslovanje.

Treba je razpravljati o potrošniški strategiji kot celoti ter ne govoriti o enotnem 
digitalnem trgu na eni strani in enotnem trgu na drugi, kot da ne bi bila medsebojno 
povezana. Zahtevata se večja preglednost in uporaba telekomunikacijskega svežnja 
tudi na drugih področjih storitev, dostava in nabava pa bosta precej izboljšali spletne 
storitve z vidika kakovosti in standardov.

Kodeks ravnanja za izdajo znaka zaupanja za spletno trgovino mora biti „zlati 
standard“, če želimo, da ima smisel in je viden. To pomeni tudi naložbe vanj iz 
proračuna, da bo resnično učinkovit. Odbor IMCO je 25. maja 2011 sprejel poročilo z 
naslovom „Za učinkovitejši in pravičnejši notranji trg za trgovino in distribucijo do 
leta 2020“, ki bi bil lahko dobra referenca v tem pogledu.

V okviru nove direktive o pravicah potrošnikov in dela v neuradnih trialogih je bil 
obravnavan niz usklajenih pogojev, zlasti glede prodaje na daljavo in pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov. Parlament bo moral nato proučiti končni 
sveženj, ki ga je predlagala Komisija.

Malcolm Harbour je ob koncu prosil delovno skupino, naj pazi, da nikakor ne poseže 
v direktivo o elektronskem poslovanju, saj bi lahko imeli težave pri dosegi soglasja 
glede nekaterih vidikov, če bi razpravljali o njej. Razpravo o DDV in ovirah, ki jih 
predstavlja DDV za čezmejno elektronsko poslovanje, je treba voditi pazljivo, saj je to 
del razprave o uskladitvi obdavčenja in treba je najprej preveriti, ali obstajajo zadeve v 
zvezi z izkrivljanjem na področju DDV na spletu. V poštev pridejo tudi drugi davki, 
na primer davki od dohodka pravnih oseb, ko govorimo o elektronskem poslovanju, 
kot je razvidno iz zelene knjige o spletnih igrah na srečo.
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3. Ken Ducatel, vodja enote GD za informacijsko družbo in medije (GD INFSO) C1: 
Digitalna agenda: usklajevanje politike, je razpravljal o digitalni agendi za Evropo in 
elektronskem poslovanju.

Ken Duactel je v začetku svoje predstavitve izpostavil, da podatki kažejo, da obstaja 
velika razlika med severno in južno Evropo v internetnih gospodarstvih. V severni 
Evropi je internet gonilo rasti za gospodarstva držav članic, v južni Evropi pa se 
pomembnosti enotnega digitalnega trga in čezmejnemu elektronskemu poslovanju 
pripisuje manjši pomen. Zahtevo po čezmejnem izvajanju poslov elektronskega 
poslovanja v Evropi omejujejo različne ovire, s katerimi se soočajo potrošniki EU in 
podjetja na spletu. Evropa je še vedno skupek nacionalnih spletnih trgov. Vložili smo 
v notranji trg v Evropi, toda dejansko imamo 27 nacionalnih trgov na spletu.

Kazalnik napredka digitalne agende z dne 31. maja 2011 je prvi kazalnik, ki ga bo 
izdala Evropska komisija in kaže uspešnost EU in držav članic pri doseganju 
dogovorjenih ciljev po prvem letu obstoja digitalne agende za Evropo. Digitalna 
agenda za Evropo vsebuje 101 posebno dejavnost (78 za Komisijo, 31 od teh je 
zakonodajnih predlogov, 23 za države članice), ki bodo skupno pripomogle k večji 
rasti s spodbujanjem pozitivne razvojne spirale: odprava ozkih grl za nove storitve in 
inovacije bo spodbudila povpraševanje, ki bo pomnožilo spodbude za naložbe v 
infrastrukturo in inovacije. Razdeljene so v 7 razdelkov, vsak od teh pa predstavlja 
ključno področje evropskega digitalnega gospodarstva. Na splošno je napredek dober. 
11 dejavnosti je bilo dokončanih (dve pred dogovorjenim rokom), 6 dejavnosti, ki bi 
morale biti izvedene lani, zamuja, preostalih 84 pa večinoma poteka v skladu z načrti. 
Digitalna agenda za Evropo krepi pobudo o odprtih podatkih. Še vedno pa zaostaja 
čezmejno elektronsko poslovanje.

Katere koristi prinaša potrošnikom elektronsko poslovanje? Koristi so dvojne: 
elektronsko poslovanje krepi blaginjo potrošnikov in spodbuja inovacije in večjo 
konkurenco na strani podjetij ter tako zagotavlja potrošnikom večji obseg izdelkov, ki 
včasih niso na voljo v državi potrošnika, in možnost prihranka denarja.

Obstajajo številne medsebojno povezane dejavnosti v digitalni agendi, ki bodo skupaj 
pripomogle k enostavnim transakcijam na spletu. Sprejema se sveženj ukrepov, kot je 
enotno evropsko plačilno območje (SEPA), ki bodo dopolnili elektronsko poslovanje. 
Še vedno smo daleč od brezhibno delujočega enotnega evropskega plačilnega 
območja. Vendar je to pomembna tema skupaj z elektronskimi plačili. Vzajemno 
priznavanje podpisov (fizičnih in elektronskih) in čezmejno preverjanje pristnosti bi 
bila pomembna koraka in bi pomagala premagati nekatere ovire v elektronskem 
poslovanju.

Vprašanje, ki še vedno ostaja nerešeno pri elektronskem poslovanju in ki poziva k 
nadaljnjemu premisleku, je, kateri kraj naj velja za kraj transakcije in katera 
pristojnost naj se uporablja. GD SANCO se ukvarja s tem vprašanjem in bo proti 
koncu leta objavil zakonodajni predlog o alternativnem reševanju sporov in sistemu 
spletnega reševanja sporov. Kjer je mogoče, se je treba izogniti pravnim možnostim in 
najti moramo sredstva za reševanje sporov na lažji način, kot ga omogoča sedanji 
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sistem. Učinkovit sistem alternativnega reševanja sporov mora biti hiter, pošten in 
cenovno dostopen, da bo resnično dostopen za potrošnike. Sedanji stroški (prim. spor 
o imenu domene .EU s sklepom, ki je stal pribl. 1000 € na primer, ne moremo 
vsesplošno uporabljati).

Pri vzpostavitvi evropskega znaka zaupanja je potrebna vodilna vloga. Od leta 2000 se 
je pojavilo mnogo sistemov znaka zaupanja, vendar jih številni uporabniki 
elektronskega poslovanja ne poznajo, zlasti ne pri čezmejnih transakcijah, ali pa ne 
razumejo potrebe po znakih zaupanja, saj se jim zdi, da uporaba znamk zadostuje. 
Znamke pa so lahko preveč drage za male trgovce, zato bi bila lahko uvedba 
zanesljivega znaka zaupanja rešitev. Potrebna je pravilna struktura za gojenje zaupanja 
potrošnikov.

Poleg ocene elektronskega poslovanja se zdi najpomembnejši strateški okvir za 
spletne dejavnosti in vzporedne dejavnosti, ki bi neposredno ali posredno vplival na 
elektronsko poslovanje, kot so na primer širokopasovni dostop in uporaba 
telekomunikacijskega svežnja. Delovna skupina za elektronsko poslovanje želi to 
doseči.

4. Elektronsko poslovanje in pravice intelektualne lastnine, Jean Bergevin, vodja
enote za boj proti ponarejanju in piratstvu, GD MARKT, Evropska komisija.

Zakaj se elektronsko poslovanje ni dovolj razširilo čez meje?

Podatki kažejo, da je ponarejanje v porastu. Morda kdo misli, da spletno poslovanje 
spodbuja prodajo ponarejenih izdelkov na spletu. Ponarejanje se lahko poveča ob 
povečanem spletnem poslovanju, vendar ne smemo mešati zadev. K povečanju števila 
nezakonitih praks ni prispeval internet, ampak spletna dejavnost na splošno. Zatorej 
moramo, da dopustimo nadaljnji razcvet zakonitega elektronskega poslovanja, 
ukrepati zoper nezakonito dejavnost, da bi omejili ponarejanje in piratstvo. Ti podatki 
pa ne zajemajo piratstva. Piratstvo, ki zajema nezakonit brezplačen prenos datotek, se 
razlikuje od ponarejanja. Koristno bi bilo zbrati podatke tudi za piratstvo, da bi lahko 
v celoti razumeli, kje smo z zahtevami za izvrševanje.

Evropski sistem za prepoznavanje blagovnih znamk, zlasti tistih, ki ne prihajajo iz 
Evrope, bi lahko pomagal povečati zaupanje v elektronsko poslovanje. Potrebno je 
zagotoviti zaščito zaupanja vrednih blagovnih znamk in ustreznih pravic intelektualne 
lastnine. Upravljanje s kolektivnimi pravicami v Evropi bi lahko pomenilo korak 
naprej in takšen ukrep bi bil lahko strateški za elektronsko poslovanje.

Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (2004/48/ES) je pravni ukrep, ki 
ga je treba upoštevati na tem področju. Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne 
lastnine zajema pravice intelektualne lastnine na splošno, vendar vpliva tudi na to, 
kako dojemamo digitalno okolje.

4. maja 2011 je Komisija objavila memorandum o soglasju glede prodaje. Ta 
memorandum o soglasju je ključnega pomena za sporazume o graditvi zaupanja 
potrošnikov in za razvoj elektronskega poslovanja, saj uveljavlja ukrepe proti 
ponarejanju. Temelji za memorandum o soglasju so bili postavljeni v sporočilu 
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Komisije iz leta 2009 o krepitvi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na 
notranjem trgu, v katerem je bilo ugotovljeno, da boj proti ponarejanju in piratstvu ne 
prinaša koristi le lastnikom pravic, ampak je v interesu tudi drugih zainteresiranih 
strani, kot so internetne platforme, trgovci na debelo, prodajalci na drobno in 
potrošniki. Prav tako sta tudi resolucija Sveta o celovitem evropskem načrtu za 
preprečevanje ponarejanja in piratstva in resolucija Sveta o krepitvi uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu prepoznali resnost ponarejanja in 
piratstva ter njune posledice za kulturo, ustvarjalnost in konkurenčnost Evropske unije 
za podjetja, ustvarjalne sile in potrošnike. Evropski parlament je v svojem odgovoru 
na sporočilo Komisije široko podprl ta pristop.

Pomembna lastnost digitalnega trga je sledljivost, ki bi lahko pripomogla k izboljšanju 
uveljavljanja. Namen ni „izvajati policijski nadzor na internetu“, toda potrebni so 
ukrepi in prakse, da bi zaščitili avtorske pravice izdelkov na spletu. Revizija direktive 
o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine prihaja leta 2012. Potekala je javna 
predstavitev (od 19. aprila 2011 do 7. junija 2011) o reviziji te direktive. Sledila ji bo 
obsežna ocena učinka.

5. DDV in elektronsko poslovanje, Patrice Pillet, vodja sektorja za DDV in druge 
prometne davke, Enota 1, GD TAXUD, Evropska komisija.

Davek na dodano vrednost (DDV) je splošni davek na potrošnjo, ki se uporablja pri 
trgovinskih dejavnostih, ki vključujejo proizvodnjo in distribucijo blaga in 
zagotavljanje storitev.

Davek na dodano vrednost (DDV) je glavni vir prihodka v nacionalne proračune držav 
članic Evropske unije. Sistem DDV, ki temelji na zakonodaji, sprejeti na evropski 
ravni in izvajani na nacionalni ravni, pa se sooča s številnimi pomanjkljivostmi, zaradi 
katerih ni povsem učinkovit in združljiv z zahtevami resničnega enotnega trga.

Prva direktiva o DDV sega v leto 1967. Nato je bil leta 1993 narejen prvi pravni okvir 
s prehodnimi določbami za enotni evropski trg in odpravo notranjih meja, kar je bilo 
veliko pred tem, ko se je pojavilo elektronsko poslovanje. Danes je DDV ena največjih 
ovir za elektronsko poslovanje in prodajo na daljavo. Do sedaj enotna osnova za 
oceno, ki jo je zagotavljal skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV), ni ustrezno 
obravnavala zagotavljanja elektronsko opravljenih storitev, saj zagotavljanje storitev 
na takšen način enostavno ni bilo predvideno, ko je bil postavljen obstoječi davčni 
sistem. Posledično je uporaba prejšnjih predpisov o DDV za te transakcije 
diskriminatorna. Pred tem so bile elektronsko opravljene storitve znotraj EU v 
splošnem obdavčene z DDV ne glede na mesto potrošnje, storitve izven EU pa niso 
bile obdavčene z DDV, tudi če so bile opravljene v EU.

V Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na 
dodano vrednost so kodificirane določbe o uvedbi skupnega sistema DDV v Evropski 
uniji (EU). Skupni sistem DDV se uporablja za kupljeno in prodano blago ter 
uporabljene in opravljene storitve za potrošnjo znotraj EU. Davek se izračuna na 
osnovi dodane vrednosti blaga in storitev na vsaki stopnji proizvodne in distribucijske 
verige. Na koncu plača DDV končni potrošnik v obliki dodanega odstotka h končni 
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ceni blaga ali storitev. Ta končna cena je celota dodane vrednosti na posameznih 
stopnjah proizvodnje in distribucije. Ponudnik blaga ali storitev (davčni zavezanec) 
plača DDV na blago ali storitve nacionalni davčni upravi po odbitju DDV, ki so ga že 
plačali njegovi ponudniki.

Transakcije, ki jih izvede za plačilo na ozemlju države EU davčni zavezanec, ki deluje 
v tej vlogi, so obdavčene z DDV. Uvoz s strani katerekoli osebe je tudi obdavčen z 
DDV.

Obdavčljive transakcije vključujejo:

 dobavo blaga s strani davčnega zavezanca,
 pridobitev blaga znotraj EU v državi EU, pri čemer je blago iz druge 

države EU,
 opravljanje storitev s strani davčnega zavezanca,
 uvoz blaga iz držav izven EU (tretje ozemlje * ali država, ki ni članica 

EU).

DDV na pridobitev blaga

O pridobitvi blaga znotraj EU govorimo le, ko je blago prepeljano iz ene države EU v 
drugo. Zgodi se, ko blago, ki ga proda davčni zavezanec v državi EU odhoda, kupi 
davčni zavezanec, ki deluje v tej vlogi, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, v 
drugi državi EU (država prihoda). Zgodi se tudi v primeru novih prevoznih sredstev in 
izdelkov, podvrženim trošarinam, ki jih kupijo druge osebe.

Če celotni znesek pridobitev blaga znotraj EU s strani pravnih oseb, ki niso davčni 
zavezanci, ali določenih kategorij davčnih zavezancev, oproščenih davka, ne presega 
minimalne vrednost 10.000 EUR letno, so te pridobitve obdavčene z DDV le, če se 
kupec odloči prijaviti.

Pridobitve blaga iz druge roke, umetniških del, zbirateljskih predmetov in starin 
znotraj EU niso obdavčeni z DDV, če je prodajalec obdavčljiv preprodajalec ali 
organizator prodaje z javno dražbo, ki je plačal davek na to blago v skladu s posebnim 
sistemom obdavčitve razlike v ceni.

DDV na elektronsko opravljene storitve

Elektronsko opravljene storitve zajemajo storitve, kot so kulturne, umetniške, športne, 
znanstvene, izobraževalne, zabavne, informacijske in podobne storitve ter tudi 
računalniški programi, video igre in računalniške storitve na splošno. Posledično:

 so nekatere navedene elektronsko opravljene storitve, ko jih zagotavlja 
ponudnik iz tretje države stranki iz EU, obdavčene v EU in tako z DDV;

 so storitve, ki jih zagotavlja ponudnik iz EU stranki iz tretje države, 
obdavčene tam, kjer je stranka, in niso obdavčeni z DDV v EU;

 so storitve, ki jih ponudnik iz EU zagotavlja podjetju v drugi državi članici, 
obdavčene, kjer ima podjetje sedež;
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 je kraj opravljanja storitev, ki jih ponudnik iz EU zagotavlja fizični osebi v 
EU ali davčnemu zavezancu v isti državi članici, še vedno tam, kjer ima 
dobavitelj sedež.

Ponudniki iz tretjih držav se morajo prijaviti za namene DDV le, ko njihovo 
poslovanje vključuje prodajo končnim strankam. Če dobavljajo le podjetjem EU (in to 
zajema velik del takšnih poslov), nimajo nobenih obveznosti, saj poslovne stranke 
same obračunajo DDV na osnovi samoocene v skladu z „mehanizmom obrnjene 
davčne obveznosti“.

Najenostavnejša in najprivlačnejša možnost za podjetja iz tretjih držav je, da uporabijo 
poenostavljeno shemo direktive za takšna podjetja. Omogoča jim, da se sami prijavijo 
za namene obdavčitve EU v posamezni evropski državi članici in tako izkoristijo 
prednost racionalizirane skladnosti in spletnih postopkov poročanja.

Podjetja iz tretjih držav se lahko prijavijo davčnemu organu v državi članici po lastni 
izbiri. Od njih se zahteva, da zaračunajo DDV neposlovnim strankam v EU v skladu s 
splošno davčno stopnjo v državi članici, v kateri stranka živi. Vsake tri mesece plačajo 
davek, ki so ga zbrale, upravi, kjer so se registrirale, skupaj z napovedjo v elektronski 
obliki, v kateri podrobno navedejo skupno prodajo za vsako državo članico EU. Na 
osnovi teh podatkov država članica, v kateri je podjetje prijavljeno, prerazporedi 
prihodke od davka državi potrošnika. Ta poenostavljena shema za podjetja iz tretjih 
držav naj bi se uporabljala tri leta, nato obstaja možnost prehoda na tehnično bolj 
dovršeno shemo.

Ta splošna pravila pa imajo tudi nekaj izjem. Zadevne storitve vključujejo storitve, 
povezane z nepremičninami, s potniškim prometom in prevozom blaga, storitve, 
povezane z dejavnostmi na področju kulture, umetnosti, športa, znanosti, 
izobraževanja in zabave, restavracijske in gostinske storitve ter storitve, povezane s 
kratkoročnim najemom prevoznih sredstev. Glavni namen teh izjem je zagotoviti, da 
se storitev obdavči tam, kjer se jo pravzaprav koristi.

V zvezi s tretjimi državami morajo države EU, da bi se izognile dvojnemu 
obdavčenju, neobdavčenju ali izkrivljanju konkurence, smatrati:

 kraj opravljanja določnih storitev, ki je na ozemlju njihove države, za kraj 
zunaj EU, če se storitve dejansko uporabijo ali uživajo zunaj EU;

 kraj opravljanja določnih storitev, ki je zunaj EU, za kraj v državi EU, če se 
storitve dejansko uporabijo ali uživajo na njihovem ozemlju.

Kraj uvoza blaga je država EU, v kateri je blago, ko vstopi v EU.

Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV

Z izjemo številnih posebej navedenih primerov nastopi obdavčljivi dogodek za davek 
in obveznost obračuna davka, ko so blago ali storitve zagotovljeni. 

V primeru pridobitev blaga znotraj EU nastane obdavčljivi dogodek, ko pride do 
pridobitve, obveznost obračuna davka pa nastane 15. dne v mesecu po pridobitvi. Če 
pa je račun izdan pred tem datumom, nastane obveznost obračuna davka na dan, ko je 
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izdan račun.

Direktiva 2010/45/EU spreminja Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na 
dodano vrednost glede pravil o izdajanju računov. S 1. januarjem 2013, ko bo 
Direktiva 2010/45/EU stopila v veljavo, bo nastala obveznost obračuna DDV ob izdaji 
računa ali ob izteku roka, ki ga določa člen 222 te direktive, če račun do tedaj ni bil 
izdan. V primeru uvoza blaga nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost 
obračuna davka, ko blago vstopi v državo EU.

Proučuje se možnost vsega na enem mestu za DDV za prodajo storitev iz tretjih držav 
kot tudi za DDV za trgovce na drobno, da bi izpolnili en sam obrazec, ki bi omogočal 
razdelitev njihovega plačila DDV pristojnim državam članicam v primeru prodaje 
blaga. Od leta 2015 se bo za blago, kupljeno od dobavitelja iz EU, uporabljal davek v 
državi članici potrošnje.

1. decembra 2010 je Komisija objavila zeleno knjigo o prihodnosti sistema DDV, na 
kateri so temeljila posvetovanja z naslovom „Za enostavnejši, zanesljivejši in 
učinkovitejši sistem DDV“, ki so potekala od 1. decembra 2010 do 31. maja 2011 in 
so se končala pred kratkim. Namen posvetovanja je bil začeti obširno razpravo z 
vsemi zainteresiranimi stranmi o oceni sedanjega sistema DDV ter možnih načinih za 
okrepitev njegove skladnosti z enotnim trgom in povečanje zmogljivosti za 
pridobivanje prihodkov ob hkratnem zmanjšanju stroškov zagotavljanja skladnosti s 
predpisi.

Zelena knjiga pokriva zlasti obravnavo čezmejnih dobav in drugih ključnih vprašanj v 
zvezi z davčno nevtralnostjo, stopnjo usklajenosti, ki jo zahteva enotni trg, in 
odpravljanjem birokracije ob hkratnem zagotavljanju prihodkov držav članic.

6. Ob zaključku četrte seje delovne skupine so udeleženci kot teme, ki bi jih bilo treba 
nadalje obravnavati, poudarili naslednja vprašanja:

Koordinator delovne skupine Arias Echeverria je izpostavil dejstvo, da se zdi 
elektronsko poslovanje v ZDA uspešnejše kot v EU, zlasti čezmejno. Morda bi lahko 
kdo proučil ZDA in videl, kakšne rešitve so našli za vprašanja, ki so še vedno nerešena 
v Evropi.

Nova direktiva o pravicah potrošnikov ni tako obetavna, kot je bilo upati. Morda bi bil 
namesto revizije celotnega sistema elektronskega poslovanja ustreznejši postopni 
pristop. Spletna javna naročila bi bila lahko prvi začetni korak, saj bi lahko pomagala 
rešiti številne probleme, ki jih je izpostavila delovna skupina. Vendar spletna javna 
naročila zahtevajo različne dopolnilne ukrepe, kot so elektronski podpisi in 
elektronsko overjanje. Portugalska je storila veliko tako, da je odpravila ovire za 
spletna javna naročila, portugalski pristop pa bi lahko uporabili tudi v drugih delih 
Evrope.

Ena največjih ovir na vseevropski ravni je DDV. Potrebno jo je odločno reševati. 
Zelena knjiga o sistemu DDV je odlično orodje za nadaljnji premislek in dialog, 
vendar je potrebno iti dlje, da bi lahko okrepili elektronsko poslovanje in spletno 
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prodajo. To je treba urediti precej hitro. Možnosti za znižanje DDV ali po potrebi 
oprostitev plačila DDV obstajajo. Izobraževanje javnosti o uporabi elektronskega 
poslovanja je ključno in treba je pregledati sedanji sistem DDV glede izobraževanja o 
spletni prodaji.

Drugo vprašanje je glasba na spletu. Hitrost razvoja digitalnega medija se spreminja 
zelo hitro in mladi morajo biti vključeni kot svetovalci nosilcev političnih odločitev, 
saj imajo najboljši pregled nad tem, kako izvajati ustrezne ukrepe.

V zvezi s primerjavo med EU in ZDA ter z modeli njunih dobrih praks je bilo 
izpostavljeno, da je upravna obremenitev v ZDA drugačna, prihodek od davka v EU 
pa je pravzaprav boljši navkljub dejstvu, da predstavlja morda večje breme. V ZDA 
davek na promet ni naložen, ampak je prepuščen prostovoljnemu izpolnjevanju 
obveznosti, kar pa ne velja za EU.

Katera pristojnost naj se uporablja za DDV, je še ena od vrzeli, ki bi jo bilo treba 
zapolniti.

Kakšen je cilj za elektronsko poslovanje? Cilj je 20 % do leta 2015, kot je navedeno v 
kazalniku napredka digitalne agende z dne 31. maja 2011.

Zaščita blagovnih znamk v spletnem okolju in izven njega še vedno ni enakovredna. 
Potrebno je odgovorno vedenje in zaščita pred ponarejanjem zlasti v dobavni verigi. 
Ker postaja dobavna veriga vse daljša, je več posrednikov in poveča se lahko možnost 
težav. Večja preglednost lahko ustvari na tem področju rasti situacijo, ki bo koristna za 
obe strani. Treba je izvajati memorandum o soglasju, za katerega sta bili potrebni dve 
leti, da je bil sklenjen. Vendar je treba upoštevati, da je internet odprto področje, 
njegov uspeh pa temelji na nižjih vstopnih ovirah.

Telekomunikacijske storitve in zagotavljanje širokopasovnih storitev morajo ustrezati 
povpraševanju. Če so te storitve nasičene, lahko dostop do vseh razpoložljivih storitev 
ni mogoč in potrebna je nadgradnja storitev. 13. julija bo GD INFSO razpravljal s 
predstavniki gospodarstva o nadgradnji sedanjega sistema, da bi do leta 2020 razvili 
poslovni model za cilj 30 megabitov na sekundo.
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DNEVNI RED

Prva seja delovne skupine 23. marca 2011
od 08.00 do 10.30 v Bruslju

Sejna soba: [ASP1E3] (zajtrk zagotovljen)

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Pozdrav ter predstavitev članov delovne skupine in udeležencev s strani 
koordinatorja, poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe.  
Predstavitev metode delovne skupine

3. Novemu sporočilu Evropske komisije o prihodnosti elektronskega poslovanja v 
Evropski uniji naproti, Jean Bergevin, vodja enote za prost pretok storitev in 
ustanavljanje II: maloprodajne in informacijske storitve, GD MARKT, Evropska 
komisija

4. Elektronsko poslovanje in potrošniki, David Mair, vodja enote za potrošniške trge, 
GD SANCO, Evropska komisija

5. Digitalna agenda za Evropo in elektronsko poslovanje, Miguel GONZALEZ-
SANCHO, namestnik vodje enote, GD za informacijsko družbo in medije C1: 
Digitalna agenda: usklajevanje politike 

6. Izmenjava mnenj

7. Razno

8. Datum, kraj in tema naslednje seje delovne skupine
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DNEVNI RED

Drugo seja delovne skupine 19. aprila 2011
od 10.00 do 12.30 v Bruslju
Sejna soba: [ASP A1E-1]

(zagotovljeno bo simultano prevajanje v FR, IT, EN, ES)

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Pozdrav ter predstavitev članov delovne skupine in udeležencev s strani koordinatorja, 
poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe

3. Uvodna izjava poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe

4. Direktiva o pravicah potrošnikov in elektronsko poslovanje, Andreas Schwab, 
poslanec Evropskega parlamenta. Poročevalec o direktivi o pravicah potrošnikov

5. Elektronsko poslovanje in potrošniki v Evropi, Ursula Pachl, namestnica direktorice 
BEUC (Evropska potrošniška organizacija)

6. Poštne storitve in elektronsko poslovanje, Werner Stengg, vodja oddelka. GD Markt, 
oddelek E3, spletne in poštne storitve. Evropska komisija

7. Poštne storitve in elektronsko poslovanje, pogled zasebnega sektorja, Carsten Hess,
podpredsednik in vodja predstavništva podjetja v Bruslju. Deutsche Post DHL

8. Izmenjava mnenj

9. Razno

10. Datum, kraj in tema naslednje seje delovne skupine
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DNEVNI RED

Tretja seja delovne skupine v torek, 3. maja 2011,
od 10.00 do 12.30 v Bruslju
Sejna soba: [ASP A1G-1]

(zagotovljeno bo simultano prevajanje v FR, IT, EN, ES)

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Pozdrav ter predstavitev članov delovne skupine in udeležencev s strani 
koordinatorja, poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe

3. Uvodna izjava poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe

4. Varstvo podatkov v elektronskem poslovanju, Marie Hélène Boulanger, vodja 
oddelka, oddelek C3, GD JUSTICE. Evropska komisija

5. Mala in srednja podjetja, elektronsko poslovanje in predlog Evropske komisije o 
elektronskemu izdajanju računov, Danny Bunch, namestnik vodje 
oddelka GD ENTR/D3, pristojnega za IKT za konkurenčnost in industrijske 
inovacije. Evropska komisija

6. Spletne platforme ter mala in srednja podjetja, nov ekosistem, Stefan Krawczyk, 
višji direktor in svetovalec za vladne odnose v Evropi. EBay, Evropa

7. Predstavitev podjetij na spletu, pobuda podjetja Google, Julien Blanchez, 
direktor trženja podjetja Google v Belgiji

8. Trusted Shops (zaupanja vredne trgovine), pobuda zasebnega sektorja za razvoj 
evropskega znaka zaupanja, Jean-Marc Noel, ustanovitelj podjetja Trusted Shops

9. Izmenjava mnenj

10. Razno

11. Datum, kraj in tema naslednje seje delovne skupine



PE467.179v03-00 32/32 CM\872357SL.doc

SL

DNEVNI RED

Četrta seja delovne skupine v torek, 31. maja 2011,
od 10.00 do 12.30 v Bruslju
Sejna soba: [ASP A1G-1]

(zagotovljeno bo simultano prevajanje v FR, IT, EN, ES)

1. Sprejetje osnutka dnevnega reda

2. Pozdrav ter predstavitev članov delovne skupine in udeležencev s strani koordinatorja, 
poslanca Evropskega parlamenta Pabla Ariasa Echeverríe

3. Uvodna izjava predsednika odbora IMCO Malcolma Harbourja

4. Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije in komisarka, zadolžena za digitalno 
agendo

5. Digitalna agenda za Evropo in elektronsko poslovanje, Ken Ducatel, vodja enote, 
GD za informacijsko družbo in medije C1: Digitalna agenda: usklajevanje politike 

6. Elektronsko poslovanje in pravice intelektualne lastnine, Jean Bergevin, vodja
enote za boj proti ponarejanju in piratstvu, GD MARKT, Evropska komisija

7. DDV in elektronsko poslovanje, Patrice Pillet, vodja sektorja za DDV in druge 
prometne davke, Enota 1, GD TAXUD, Evropska komisija

8. Izmenjava mnenj

9. Zaključne besede koordinatorja delovne skupine in objava datuma predstavitve 
glavnih zaključkov delovne skupine v odboru IMCO


