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ZÁVERY PRACOVNEJ SKUPINY IMCO 
PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Úvod 

Dňa 28. februára 2011 koordinátori výboru IMCO udelili mandát pánovi Pablovi Ariasovi 
Echeverriovi, spravodajcovi správy na tému Dobudovanie vnútorného trhu v oblasti 
elektronického obchodu, aby vytvoril pracovnú skupinu pre túto tému. Pracovná skupina 
poskytla fórum na výmenu názorov medzi tvorcami politík v európskych inštitúciách 
a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom analyzovať opatrenia nevyhnutné na 
zlepšenie elektronického obchodu, zvýšiť dôveru spotrebiteľov a dôkladne preskúmať 
opatrenia nevyhnutné na vykonanie iniciatívy pre európsku značku dôvery, ktorú už schválil 
Európsky parlament. 

Cieľ pracovnej skupiny

Uprostred hospodárskej krízy je nevyhnutné, aby Európa čo najviac využila jednotný trh s 
500 miliónmi spotrebiteľov. Elektronický obchod je nástroj s veľkým potenciálom na 
pretvorenie a zlepšenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ a európskeho vnútorného 
trhu. Silný európsky trh musí byť konkurencieschopný na svetovej úrovni. Teraz máme 
príležitosť zlepšiť pravidlá a dosiahnuť, aby bol vnútorný trh v budúcnosti na svetovej úrovni 
silnejší a konkurencieschopnejší. 

Internet zmenil spôsob nášho života, práce, prístupu k informáciám, vzájomnej komunikácie 
(prostredníctvom sociálnych sietí) a má obrovský potenciál zmeniť mnohé ďalšie aspekty 
nášho života, ako napríklad vzdelávanie. Nesporný je priamy vplyv internetu v hospodárstve, 
a takisto jeho potenciál ovplyvňovať hospodárstvo v nasledujúcich rokoch. Spoločnosti, 
jednotlivci, vlády a podnikatelia považujú prístup k sieti za možnosť zásadne zmeniť 
využívanie a zverejňovanie informácií a poskytovať tovary a služby na celom svete a na 
všetkých miestach.

V Európe stále existuje niekoľko prekážok pre elektronický obchod v rámci Únie, ako 
napríklad odlišná úprava ochrany spotrebiteľa, odlišné daňové úpravy, prekážky v oblasti 
ochrany údajov, ochrany duševného vlastníctva, poštových služieb atď. Cieľom pracovnej 
skupiny IMCO pre elektronický obchod je zabezpečiť na 4 zasadnutiach otvorenú a slobodnú 
diskusiu, v rámci ktorej poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia Komisie, zúčastnené 
zainteresované strany a odborníci analyzujú rôzne opatrenia, ktoré v súčasnosti vykonáva 
Európska komisia, rokujú o budúcich iniciatívach a určujú nedostatky, ktoré by sa mali riešiť 
v nasledujúcich rokoch.

Kľúčové závery pracovnej skupiny

Elektronický obchod a spotrebitelia

Pri cezhraničnom nakupovaní on-line chýba dôvera spotrebiteľov k elektronickému obchodu. 
Z nedávnych publikácií, ku ktorým patrí napríklad 5. hodnotenie vnútorného trhu, vyplýva, že 
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elektronický obchod stále rastie v rámci členských štátov, nie však v cezhraničnom meradle. 
To znamená, že na strane dopytu je veľký problém týkajúci sa dôvery.  

Spotrebitelia majú v súvislosti s cezhraničným elektronickým obchodom vážne obavy, ako sú 
napríklad: nedostatok poznatkov alebo informácií o svojich právach a právna neistota, pokiaľ 
ide o otázku, čo môžu robiť, ak počas nakupovania on-line niečo nie je v poriadku, ako získať 
náhradu v prípade problému s výrobkom alebo jeho doručením, obavy z podvodu a jazyková 
bariéra.

Súčasná právna fragmentácia v otázke práv spotrebiteľov je pre spotrebiteľov aj podniky 
takisto prekážkou v rámci cezhraničného obchodu. Predajcovia vykonávajúci svoju činnosť 
na cezhraničnej úrovni čelia 27 rôznym súborom pravidiel. Medzi elektronickým obchodom a 
úrovňou harmonizácie spotrebiteľských práv existuje silné vzájomné pôsobenie. Spotrebitelia 
chcú poznať svoje práva, kým predajcovia si namiesto veľkého počtu predpisov želajú 
jednotný súbor právnych predpisov, o ktorý by sa mohli opierať.

Stále je mnoho spotrebiteľov, ktorí nemajú informácie o ponukách a konkurenčných cenách, 
ktoré poskytujú cezhraniční maloobchodníci. Napriek skutočnosti, že existuje približne 300 
webových stránok, na ktorých sa uvádza porovnanie cien, iba málo z nich poskytuje prehľad 
cezhraničných cien.  Preto je nevyhnutné vytvoriť celoeurópske viacjazyčné stránky určené na 
porovnávanie cien. Silu internetu by sme mali bez obmedzenia voľby využiť tak, aby 
porovnávanie otázok ako cena a kvalita bolo pre spotrebiteľov užitočnejšie a zmysluplnejšie.  

Návrhy

 Schválenie smernice o právach spotrebiteľa bude krokom vpred pri zvyšovaní právnej 
istoty v niekoľkých aspektoch. 

 Vytvorenie účinného európskeho cezhraničného systému alternatívneho riešenia 
sporov s cieľom riešiť prípadné konflikty prostredníctvom on-line postupu.  

 Zaviesť kódex internetových práv EÚ, ako sa uvádza v Digitálnej agende pre Európu, 
a takisto kódex správania pre používateľov internetu.

 Podporovať európske spotrebiteľské strediská a poskytnúť im viac zdrojov. 
 Zaviesť a podporovať vytvorenie celoeurópskych viacjazyčných stránok na 

porovnávanie cien.
 Zintenzívniť a spropagovať informačné a vzdelávacie kampane pre spotrebiteľov.

Malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky sú hybnou silou hospodárstva Európy. Je potrebné, aby si MSP viac 
uvedomovali, že elektronický obchod a cezhraničný obchod môže byť jadrom ich obchodnej 
činnosti. Je potrebné prekonať prekážky internetového obchodu, pričom stále existuje veľký 
priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o IKT a priemyselné inovácie v Európe, pretože IKT je 
možné omnoho viac využiť pre konkurencieschopnosť a rast. 

Je potrebné, aby bol elektronický obchod prioritou nielen pre veľké spoločnosti, ale aj pre 
MSP ako súčasť ich hlavnej činnosti. Existuje niekoľko príkladov spoločností, ktoré 
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zachránili svoju činnosť internetovým obchodom, a takisto spoločností, ktoré znásobili svoje 
zisky a vytvorili veľa pracovných miest na základe internetového predaja. 

Návrhy

 Začať a podporovať iniciatívy, ako napríklad sieť na podporu elektronického podnikania 
(EBSN), ktorá spája viacero MSP s cieľom začleniť ich do digitálnych dodávateľských 
reťazcov, agendy digitálnej gramotnosti, štandardizácie IKT a iných, ktoré zvyšujú 
informovanosť o výhodách internetového obchodu, pričom je potrebné podporovať 
zvýšenie informácií dostupných pre MSP a ich začlenenie do elektronického obchodu.

 Vytvoriť nástroje, ako napríklad elektronickú fakturáciu, elektronické verejné 
obstarávanie, elektronický podpis a elektronické schválenie.

Ochrana údajov 

Spotrebiteľov znepokojujú najmä súkromie a bezpečnosť údajov, ktoré by ich mohli odradiť 
od nakupovania prostredníctvom internetu. V digitálnom prostredí treba vziať do úvahy 
všetky príslušné záujmy a práva, ako aj ochranu základných slobôd. Smernicu 95/46/ES 
o ochrane osobných údajov vykonávajú všetky členské štáty, ale pokiaľ ide o spôsob jej 
vykonávania a náklady na prenos a kontrolu údajov, existujú veľké rozdiely. 

Návrhy

 Harmonizácia pravidiel v tejto oblasti s cieľom vytvoriť predvídateľnejšie právne 
prostredie.  

 Hlavnou otázkou je transparentnosť údajov a možnosť opraviť alebo vymazať údaje, ako 
aj ohlásiť porušenie ich ochrany. 

 Zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie požiadaviek týkajúcich sa oznamovania 
s cieľom prispieť k zvýšeniu dôvery k internetu a on-line prostrediu.

 Prispôsobiť právne predpisy o ochrane údajov budúcim novým výzvam a inováciám 
v oblasti ochrany údajov, ako je napríklad nové používanie funkcií počítača 
v internetovom prostredí, pričom softvér, spoločné zdroje a informácie sú na vzdialenom 
serveri (výpočtové mračno).

Poštové služby 

Pre elektronický obchod a predaj na diaľku je nevyhnutné plynulé fungovanie poštových 
služieb. Rôzne výrobky, ktoré sa predávajú v rámci elektronického obchodu, sú dostupné iba 
prostredníctvom cezhraničného elektronického obchodu, a dokonca aj výrobky považované za 
domáce je často možné kúpiť zo zahraničia za nižšiu cenu. To znamená, že služby 
doručovania balíkov sa budú naďalej rozširovať.

Dodávatelia a kupujúci považujú fyzické doručovanie tovarov stále za prekážku. V rámci 
cezhraničného obchodu by sa v niektorých prípadoch mohlo doručovanie balíkov z jednej 
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krajiny do druhej spájať s vyššími poplatkami ako doručenie v rámci domácej krajiny. 
Odlišné ceny môžu byť okrem iného spôsobené: kvalitou služieb, službou sledovania pohybu 
zásielok, vzdialenosťou, časovaním, vodnými hranicami medzi regiónmi.

Vytvorenie agentúry „FRONTEX pre tovary“ na vonkajších hraniciach EÚ s cieľom riešiť 
otázky presadzovania práv duševného vlastníctva by mohlo byť kontraproduktívne, pretože 
namiesto zvýšenia ochrany by mohlo bez prospechu vážne brzdiť poštové a expresné 
dodávateľské reťazce.

V bielej knihe o doprave (KOM/2011/0144 v konečnom znení) sa rok 2030 uvádza ako 
cieľový dátum na presunutie 30 % cestnej nákladnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú 
vodnú dopravu. Je dôležité nezničiť podnikateľské modely elektronického obchodu, ako je 
napríklad doručenie nasledujúci deň.

Návrhy

 Zjednotiť a zjednodušiť pravidlá, ktoré majú vplyv na poštové služby v cezhraničnom 
elektronickom obchode, najmä pravidlá týkajúce sa DPH. 
 Ujasniť pravidlá o poskytovaní služieb v oblasti uskladnenia tovaru (ktorý zákon 
a zákon a DPH ktorej krajiny sa uplatňuje). 
 Zjednotiť ekologické dane a cestné poplatky (t. j. európska cestná známka), keďže na 
ich základe by sa mohli zvýšiť poplatky a náklady pre zákazníkov v rámci cezhraničného 
elektronického obchodu.
 Ujasniť práva v oblasti prepravy a v súvislosti s prepravou zlepšiť: spoľahlivosť, 
rýchlosť doručenia, služby priaznivé pre zákazníkov a politiku vrátenia tovaru.

DPH 

DPH je jednou z najväčších prekážok na celoeurópskej úrovni. Zelená kniha o budúcnosti 
DPH (KOM(2010) 695 v konečnom znení) je vynikajúci nástroj na ďalšie úvahy a dialóg. 
Musíme však vykonať viac, aby sme mohli zlepšiť elektronický obchod a predaj on-line. 
Treba to vyriešiť celkom rýchlo. Existujú možnosti na zníženie alebo oslobodenie od DPH, ak 
je to nevyhnutné. Dôležité je vzdelávanie verejnosti v oblasti využívania elektronického 
obchodu a je potrebné preskúmať súčasný režim DPH vzhľadom na vzdelávanie 
o maloobchodnom predaji on-line. 

Návrhy

       Zjednodušiť a zjednotiť súčasné pravidlá týkajúce sa DPH v oblasti predaja na diaľku.
       Znížiť administratívnu záťaž najmä pre MSP.
       Zriadiť jedno kontaktné miesto (návrh z roku 2004).
       Ujasniť, jurisdikcia ktorého štátu sa uplatní na otázky DPH týkajúce sa cezhraničného 
elektronického obchodu.
       Preskúmať možnosti zníženia alebo oslobodenia od DPH pri cezhraničných on-line 
transakciách.
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Právo duševného vlastníctva a presadzovanie  

Hlavnými výzvami sú ochrana práv duševného vlastníctva a boj proti falšovaniu a pirátstvu. 
Mimoriadny význam má európsky systém, ktorý poskytuje právny rámec pre zlepšenie 
a aktualizáciu právnych predpisov o presadzovaní, autorských právach a správe kolektívnych 
práv s cieľom prispôsobiť ich digitálnemu hospodárstvu 21. storočia.

V záujme ďalšieho rozvoja zákonného elektronického obchodu je nevyhnutné zabrániť
nezákonným činnostiam, ktorých cieľom je obmedziť boj proti falšovaniu a pirátstvu, a zvýšiť 
tak dôveru spotrebiteľa a zároveň chrániť práva duševného vlastníctva a výsledky práce 
tvorcov a inovátorov. Memorandum o porozumení z 5. mája 2011 o predaji falšovaného 
tovaru na internete, ktoré bolo uverejnené v máji, bolo správnym krokom vpred a je kľúčové 
pre dohody o budovaní dôvery spotrebiteľov a pre rozvoj elektronického obchodu, pretože 
presadzuje opatrenia proti falšovaniu. 

Návrhy

 Preskúmať do roku 2012 smernicu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva s cieľom 
zlepšiť presadzovanie práv a prispôsobiť ju digitálnemu veku.

 Revidovať právny rámec, v ktorom fungujú práva duševného vlastníctva.
 Navrhnúť a vykonávať účinné právne predpisy zamerané na zjednodušenie kolektívnej 

správy v Európe.
 Začať diskusiu o možnostiach a výzvach on-line distribúcie audiovizuálnych diel.

Značka dôvery 

V Európe už existuje veľa označení kvality. Problém je, že neposkytujú dostatočné záruky 
v rámci cezhraničného elektronického obchodu. Preto je potrebná európska značka dôvery.

Európska značka dôvery musí byť jednoduchá, dobre štruktúrovaná a musí obsahovať úplné 
údaje, aby elektronickému obchodu priniesla pridanú hodnotu a zvýšila dôveru spotrebiteľov, 
a zároveň nám umožnila rýchlo sa presunúť do oblasti transparentnosti. Mala by byť 
zastrešujúcou značkou, ktorá by poskytla skutočné záruky v celej oblasti činnosti na zvýšene 
dôvery spotrebiteľov aj podnikov, právnu istotu a systém záruky vrátenia peňazí 
spotrebiteľom, štandardizovaný európsky systém alternatívneho riešenia sporov so systémom 
riešenia sporov prostredníctvom on-line konania vo viacerých jazykoch, možnosť získať 
rating predajcov a spätnú väzbu spotrebiteľov, ako aj zodpovednosť podnikov za uvedené 
vyhlásenia. Inštitucionálne zriadenie orgánu oprávneného udeliť značku dôvery je 
problematické, pretože na jednotnom trhu neexistuje európsky nezávislý regulačný orgán. Je 
nevyhnutná rozsiahlejšia diskusia.

Návrh:

 Vytvoriť platformu tvorcov politík, zainteresovaných strán a odborníkov s cieľom 
analyzovať vykonávanie systému európskej značky dôvery.

 Aby bol kódex správania pre vydanie značky dôvery pre on-line obchod zmysluplný 
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a viditeľný, je nevyhnutné, aby bol zlatým štandardom. To znamená takisto 
rozpočtové investície do tohto opatrenia, aby sa dosiahla jeho skutočná účinnosť.

Nadväzné opatrenia 

 Požaduje sa holistický názor na to, čo je pre elektronický obchod potrebné. Je potrebné 
prekonať súčasnú fragmentáciu na jednotnom trhu v 27 členských štátoch, ako aj rozdiely 
v oblasti DPH a zvýšiť dôveru spotrebiteľov a predajcov k elektronickému obchodu. 
Zavedenie osobitného režimu pre elektronický obchod na vnútornom trhu, podobného 28. 
režimu, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v inštitúciách EÚ, s cieľom prekonať súčasné 
prekážky. 

 Spolu s novým Aktom o jednotnom trhu je potrebné vytvoriť akt 
o jednotnom elektronickom obchode. 

 Cieľom pracovnej skupiny je pokračovať na uvedených 4 zasadnutiach v doteraz 
vykonanej práci ako strategic chapeau pre elektronický obchod.


