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ZAKLJUČKI DELOVNE SKUPINE ODBORA ZA 
NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV 

ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Uvod 

Koordinatorji odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) so 28. februarja 2011 
Pabla Arias Echeverrio, poročevalca, ki je pripravil poročilo o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje, pooblastili za ustanovitev delovne skupine na to 
temo. Delovna skupina je zagotovila forum za izmenjavo stališč med oblikovalci politike v 
evropskih institucijah in ustreznimi deležniki, da bi omogočila analizo korakov, potrebnih za 
izboljšanje elektronskega poslovanja, okrepitev zaupanja potrošnikov in poglobitev v 
potrebne ukrepe za izvajanje pobude o evropskem znaku zaupanja, ki jo je Evropski 
parlament že potrdil. 

Namen delovne skupine

V času gospodarske krize mora Evropa čim bolj izkoristiti enotni trg s 500 milijoni 
potrošnikov. Elektronsko poslovanje je orodje, ki ima velik potencial za preoblikovanje in 
izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva EU in evropskega notranjega trga. Močan evropski 
trg mora biti sposoben konkurirati na globalni ravni. Zdaj imamo priložnost, da izboljšamo 
predpise in okrepimo notranji trg ter zagotovimo, da bo v prihodnje na globalni ravni bolj 
konkurenčen. 

Internet je spremenil naš način življenja, dela, dostopa do informacij, medsebojnih stikov 
(prek družabnih omrežij) in ima ogromen potencial, da lahko spremeni številne druge vidike 
našega življenja, na primer izobraževanje. Neposreden vpliv interneta na gospodarstvo je 
nesporen, prav tako njegov potencial, da bo tako tudi v prihodnjih letih. Družbe, posamezniki, 
države in podjetniki so v spletnem dostopu našli priložnost za korenite inovacije v uporabi in 
razkrivanju informacij ter zmožnost ponujanja blaga in storitev po vsem svetu in v vsakem 
kraju.

V Evropi so še številne ovire elektronskemu poslovanju v okviru Unije, na primer različna 
ureditev varstva potrošnikov, različne davčne ureditve, različni predpisi o varstvu podatkov, 
varstvu intelektualne lastnine, poštnih storitvah itd. Namen delovne skupine odbora IMCO o 
elektronskem poslovanju je bil vzpostavitev in podpora odprti in prosti razprave na štirih 
sejah, na katerih so poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki Komisije, zadevni deležniki 
in izvedenci analizirali različne ukrepe, ki jih trenutno izvaja Evropska komisija, razpravljali 
o prihodnjih pobudah in odkrivali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba obravnavati v 
prihodnjih letih.

Glavne ugotovitve delovne skupine

Elektronsko poslovanje in potrošniki
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Potrošniki premalo zaupajo elektronskemu poslovanju pri spletnem čezmejnem nakupovanju. 
Zadnje objave, kot je na primer peti pregled notranjega trga, kažejo, da elektronsko 
poslovanje vztrajno narašča v državah članicah, ne pa tudi čezmejno. To kaže na velike težave 
z zaupanjem na strani povpraševanja.  

Potrošnike na področju čezmejnega elektronskega poslovanja skrbijo med drugim: premajhno 
poznavanje in obveščenost o pravicah ter pravna negotovost glede možnosti, ki jih imajo na 
voljo v primeru nepravilnosti v postopku spletnega nakupa, kako doseči vračilo denarja, če se 
pojavi težava z izdelkom ali z dostavo izdelka, strah pred goljufijami in jezikovne ovire.

Tudi sedanja razdrobljena zakonodaja o pravicah potrošnikov v čezmejni trgovini ovira tako 
potrošnike kot podjetja. Trgovci, ki poslujejo čezmejno, se srečujejo s 27 različnimi sklopi 
predpisov. Elektronsko poslovanje in stopnja usklajenosti potrošniških zakonov sta močno povezana 
med seboj. Potrošniki želijo poznati svoje pravice, trgovci pa potrebujejo enotno zbirko zakonov 
namesto niza več zakonov.

Veliko potrošnikov še vedno ne pozna ponudb in konkurenčnih cen, ki so na voljo pri 
čezmejnih prodajalcih. Kljub temu, da že okoli 300 spletnih strani ponuja cenovne primerjave, 
le peščica izmed njih omogoča čezmejne cenovne primerjave.  Potrebne so vseevropske 
večjezične spletne strani s cenovnimi primerjavami.  Brez omejevanja izbire bi morali 
izkoristiti moč interneta tako, da bi bile predvsem primerjave cene in kakovosti potrošnikom v 
večjo pomoč in bolj uporabne.  

Predlogi:

 Odobritev direktive o pravicah potrošnikov bo korak naprej pri povečevanje pravne 
varnosti v številnih vidikih. 

 Oblikovati učinkovit spletni čezmejni sistem EU za alternativno reševanje sporov, ki 
bo omogočal reševanje potencialnih navzkrižij.  

 Pripraviti kodeks o spletnih pravicah v EU, kot je bil napovedan v digitalni agendi za 
Evropo, in kodeks ravnanja za spletne uporabnike.

 Spodbujati evropske centre za varstvo potrošnikov in jim nameniti več sredstev. 
 Sprožiti in spodbujati ustanavljanje vseevropskih večjezičnih spletnih strani za 

cenovno primerjavo.
 Povečati obseg informativnih in izobraževalnih kampanj za potrošnike in njihovo 

oglaševanje.

MALA IN SREDNJA PODJETJA

Mala in srednja podjetja so ena od gonilnih sil evropskega gospodarstva. Bolje se morajo 
zavedati, da lahko elektronsko poslovanje in čezmejna trgovina predstavljajo jedro njihovega 
poslovanja. Premostiti je treba ovire spletnemu trgovanju in storiti je treba še veliko več, da se 
doseže izboljšanje IKT in industrijskih inovacij v Evropi, saj bi lahko IKT izkoriščali v precej 
večjem obsegu za konkurenčnost in rast. 

Elektronsko poslovanje mora postati prednostna naloga ne le velikih družb, ampak tudi malih 
in srednjih podjetij, kot del jedra njihovega poslovanja. Številne družbe so s spletnim 
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trgovanjem rešile svoj posel, nekatere pa so tudi pomnožile svoje koristi in ustvarile številna 
delovna mesta potem, ko so začele prodajati na spletu. 
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Predlogi:

 Spodbujati je treba sprožitev in promocijo pobud, kot so podporna mreža za e-poslovanje 
(EBSN), ki povezuje številna mala in srednja podjetja v digitalne oskrbovalne verige, 
agenda o e-znanjih, standardizacija IKT in druge, ki osveščajo o prednostih spletnega 
trgovanja in povečujejo razpoložljive informacije za mala in srednja podjetja ter 
spodbujajo njihovo vključevanje v elektronsko poslovanje.

 Razvijati orodja, kot so elektronsko izdajanje računov, e-naročila, e-podpis in e-
avtorizacija.

Varstvo podatkov 

Potrošnike najbolj skrbita zasebnost in varnost podatkov; te skrbi bi jih lahko tudi odvrnile od 
spletnega nakupovanja. V digitalnem okolju je treba upoštevati vse ustrezne interese in 
pravice, pa tudi celovito varstvo temeljnih svoboščin. Direktivo 95/46/ES o varstvu podatkov 
so prevzele vse države članice, vendar pa obstajajo velika razhajanja glede načina izvajanja in 
stroškov prenosa in nadzora podatkov. 

Predlogi:

 Uskladiti pravila na tem področju, da se ustvari predvidljivejše pravno okolje.  

 Ključno vprašanje je preglednost podatkov in možnost popravka ali izbrisa podatkov ter 
prijave kršitev. 

 Zmanjšati upravna bremena in poenostaviti zahteve po sporočanju, to pa bo pomagalo pri 
krepitvi zaupanja v internet in v spletno okolje.

 Prilagoditi zakonodajo o varstvu podatkov prihodnjim novim izzivom in inovacijam o 
varstvu podatkov, kot so novo računalništvo, temelječe na internetu, pri katerem se 
programska oprema in skupni viri in informacije nahajajo na oddaljenih strežnikih 
(računalništvo v oblaku).

Poštne storitve 

Elektronsko poslovanje in prodaja na daljavo zahtevata nemoteno delovanje poštnih storitev. 
Razni izdelki v e-poslovanju so na voljo le prek čezmejnega elektronskega poslovanja, 
pogosto pa se v tujini lahko ceneje kupijo celo proizvodi, ki so sicer na voljo tudi doma. To 
pomeni, da se bo še naprej povečeval obseg paketne dostave.

Dobavitelji in kupci fizično dostavo blaga še vedno dojemajo kot oviro. V čezmejnem 
elektronskem poslovanju so lahko tarife za paketno dostavo iz ene države v drugo v nekaterih 
primerih višje kakor za domačo dostavo. Cenovne razlike so lahko med drugim posledica: 
kakovosti storitve; storitve iskanja in sledenja; razdalje; časa; vodnih mej med regijami.

Vzpostavitev agencije „FRONTEX za blago“ na zunanji meji EU za reševanje vprašanj v 
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zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine bi lahko imela nasprotni učinek od 
želenega, ker bi namesto povečanja varstva resno ovirala poštne in hitre pošiljke, pri tem pa 
ne bi prinašala nobene koristi.

V beli knjigi o prometu (KOM/2011/144 konč.) je leto 2030 ciljno leto za prenos 30 % pošiljk 
na železnice in notranje vodne poti. Treba je paziti, da se ne uničijo poslovni modeli 
elektronskega poslovanja, kot so dostava naslednji dan.

Predlogi:

 Poenotiti in poenostaviti predpise, ki urejajo poštne storitve v čezmejnem 
elektronskem poslovanju, zlasti predpise o DDV. 
 Pojasniti predpise o storitvah skladiščenja (kateri in čigavi zakoni se uporabljajo in 
čigav DDV). 
 Poenotiti ekološke davke in cestnine (tj. evrovinjeta EU), ker bi se zaradi njih lahko 
povečali stroški za potrošnike čezmejnega elektronskega poslovanja.
 Pojasniti pravice pošiljk in v zvezi s pošiljkami izboljšati: zanesljivost, hitrost dostave, 
zagotoviti uporabniku prijazne storitve in dobro politiko v zvezi z vračili.

DDV 

Ena od največjih ovir na vseevropski ravni je DDV. Zelena knjiga o sistemu DDV 
(KOM(2010) 695 konč.) je odlično orodje za nadaljnji razmislek in dialog; vendar pa moramo 
narediti še več, če želimo okrepiti elektronsko poslovanje in spletno trgovanje. Rešitev je 
treba poiskati čim prej. Možnosti za zmanjšanje ali po potrebi oprostitev plačila DDV 
obstajajo. Nujno je javnost naučiti uporabljati elektronsko poslovanje, sedanji režim DDV za 
izobraževanje o spletni prodaji pa je treba ponovno pregledati. 

Predlogi:

 Poenostaviti in poenotiti sedanje predpise o DDV za prodajo na daljavo.
 Zmanjšati upravna bremena, zlasti za mala in srednja podjetja.
 Ustanoviti točko „vse na enem mestu“ (predlog 2004).
 Pojasniti, katera jurisdikcija se uporablja za vprašanja v zvezi z DDV, ki se nanašajo 
na čezmejno elektronsko poslovanje.
 Raziskati možnosti za zmanjšanje ali oprostitev plačila DDV v spletnih čezmejnih 
transakcijah.

Pravice intelektualne lastnine in uveljavljanje  

Varstvo pravic intelektualne lastnine in boj proti ponarejanju in piratstvu so veliki izzivi. 
Primarnega pomena pri tem je evropski sistem, ki bo zagotovil pravni okvir za izboljšanje in 
posodobitev zakonodaje o uveljavljanju, avtorskih pravicah in upravljanju s kolektivnimi 
pravicami, da se prilagodijo digitalnemu gospodarstvu 21. stoletja.

Medtem ko se zakonitemu elektronskemu poslovanju omogoči nadaljnji razmah, je treba 
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preprečevati nezakonite dejavnosti, da se omejita ponarejanje in piratstvo ter poveča zaupanje 
potrošnikov, pa tudi varstvo pravic intelektualne lastnine ter dela ustvarjalcev in inovatorjev. 
Memorandum o soglasju z dne 5. maja 2011 o prodaji ponarejenega blaga na internetu, ki je 
bil objavljen maja, je dober korak naprej in je ključnega pomena za dogovore o gradnji 
zaupanja potrošnikov in za razvoj elektronskega poslovanja, saj uveljavlja ukrepe proti 
ponarejanju. 

Predlogi:

 Pregled direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, predviden leta 2012, za boljše 
uveljavljanje in prilagajanje digitalni dobi.

 Prenoviti pravni okvir, v katerem delujejo pravice intelektualne lastnine.
 Predlagati in izvajati učinkovito zakonodajo za poenostavitev skupnega upravljanja v 

Evropi.
 Odpreti razpravo o priložnostih in izzivih spletne distribucije avdiovizualnih del.

Znak zaupanja 

V Evropi že obstajajo številni znaki kakovosti. Težava je v tem, da ne zagotavljajo zadostnega 
jamstva v čezmejnem elektronskem poslovanju. Zato je potreben evropski znak zaupanja.

Evropski znak zaupanja mora biti preprost, dobro strukturiran, poln vsebine tako, da 
elektronskemu poslovanju prinaša dodano vrednost ter povečuje zaupanje pri potrošnikih, s 
čimer lahko hitro napredujemo k področju preglednosti. Biti mora krovna znamka, ki 
zagotavlja realno jamstvo na celotnem področju uporabe, da se poveča zaupanje potrošnikov 
in podjetij, ki zagotavlja pravno varnost in shemo jamstva za vračilo denarja potrošnikom, 
standardizirani sistem EU alternativnega reševanja sporov s spletnim sistemom reševanja 
sporov z večjezičnim orodjem, ki omogoča ocene prodajalcev in povratne informacije 
potrošnikov, pa tudi odgovornost podjetij za svoje izjave. Institucionalni okvir organa, ki je 
pooblaščen za izdajanje znaka zaupanja, je težko vprašanje, saj na enotnem trgu ni 
neodvisnega evropskega regulatornega organa. Potrebna je nadaljnja razprava.

Predlog:

 Ustanoviti platforme oblikovalcev politike, deležnikov in izvedencev za analizo 
izvajanja sheme evropskega znaka zaupanja.

 Kodeks ravnanja za izdajanje znaka zaupanja za spletno poslovanje mora biti zlati 
standard, če naj bo pomemben in viden. To zahteva tudi proračunska vlaganja, da se 
zagotovi resnična učinkovitost.

Nadaljnji ukrepi 

 Potreben je celosten pregled potreb elektronskega poslovanja. Treba je premostiti sedanjo 
razdrobljenost na enotnem trgu v 27 državah članicah in razlike na področju DDV ter 
povečati zaupanje potrošnikov in trgovcev v elektronsko poslovanje. Oblikovanje 
posebnega režima za elektronsko poslovanje na notranjem trgu, ki bo podobno 28. režimu, 
o katerem se trenutno razpravlja v institucijah EU, da bi se premostile trenutne ovire. 
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 Skupaj z novim aktom o enotnem trgu bi morali razviti akt o enotnem elektronskem 
poslovanju. 

 Delovna skupina si prizadeva za nadaljnjo gradnjo na že opravljenem delu na teh štirih 
sejah, ki predstavlja strateški okvir za elektronsko poslovanje.


