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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k dobudovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu
(2010/2012(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutia ESD v prípade Google (spojené veci C-236/08 to C-238/08, 
rozhodnutie z 23. marca 2010) a BergSpechte (vec C 278/08, rozhodnutie z 25. marca 
2010), ktoré vymedzujú pojem „bežne informovaného a primerane pozorného užívateľa 
internetu“ ako štandardného internetového spotrebiteľa,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa1,

– so zreteľom na výročnú správu siete SOLVIT za rok 2008 o vývoji a výsledkoch siete 
SOLVIT (SEK(2009)0142), pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2008 o 
akčnom pláne integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb občanom a 
podnikom na jednotnom trhu (SEK(2008)1882) a uznesenie Parlamentu z 9. marca 2010 
o sieti SOLVIT2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2009 s názvom 
Poučenie o implementácii/vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných 
praktikách (SEK(2009)1666),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom 
obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

– so zreteľom na štúdiu s názvom Hodnotenie fiktívnych nákupov v cezhraničnom 
elektronickom obchode v EÚ, ktorá bola vypracovaná v mene Európskej komisie, GR 
SANCO spoločnosťou YouGovPsychonomics  a ktorá bola zverejnená 20. októbra 2009, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. septembra 2009 o opatreniach 
v oblasti maloobchodných finančných služieb v nadväznosti na hodnotiacu tabuľku 
spotrebiteľských trhov (SEK(2009)1251),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júla 2009 o harmonizovanej metodike 
klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov (KOM(2009)0346) a na 
priložený návrh odporúčania Komisie (SEK(2009)0949),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis 
(KOM(2009)0330),

– so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 

                                               
1 Prijaté texty z toho dňa, P7_TA(2010)0046.
2 Prijaté texty z toho dňa, P7_TA-PROV(2010)0047.
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zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o 
spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (KOM(2009)0336),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 5. marca 2009 s názvom Správa 
o cezhraničnom elektronickom obchode v EÚ (SEK(2009)0283),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o medzinárodnom obchode a 
internete1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Monitorovanie 
spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu: Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov (KOM(2009)0025) a na priložený pracovný dokument útvarov 
Komisie s názvom Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov 
(SEK(2009)0076),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom 
prostredí2,

– so zreteľom na článok 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES3 z 12. decembra 2006 o službách 
na vnútornom trhu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES4 z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o európskom zmluvnom práve a revízii 
acquis: ďalší postup5 a uznesenie zo 7. septembra 2006 o európskom zmluvnom práve6,

– so zreteľom na platné právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
elektronického obchodovania a rozvoja informačnej spoločnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby (KOM(2006)0334),

– so zreteľom na prvú správu o vykonávaní smernice o elektronickom obchode 
(KOM(2003)0702) z 21. novembra 2003,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES7 z 23. septembra 
2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení 
smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES,

– so zreteľom na vzorové právne predpisy Komisie OSN pre medzinárodné obchodné 
právo (UNCITRAL) pre elektronický obchod z roku 1996, vzorové právne predpisy 
UNCITRAL pre elektronický podpis z roku 2001 a dohovor UNCITRAL o používaní 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 112.
2 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 370.
3 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
5 Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
6 Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
7 Ú. v. ES L 271/16, 9.10.2002.
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elektronickej komunikácie pri uzatváraní medzinárodných zmlúv z roku 20051,

– so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a 
činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2010),

A. keďže Európa by mala nielen hľadať spôsoby, ako dobudovať vnútorný trh v oblasti  
elektronického obchodu, ale zaoberať sa aj otázkou ako by bolo možné elektronickým 
obchodom dobudovať vnútorný trh,

B. keďže elektronický obchod je podstatnou hybnou silou internetu a dôležitým nástrojom 
urýchlenia dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020 pre vnútorný trh; keďže všetky 
zainteresované strany by mali spolupracovať, aby sa prekonali zostávajúce prekážky,

C. keďže 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ má ústredný význam pre fungovanie vnútorného 
trhu a zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Lisabonskej agendy, medzi ktorými 
sú vyšší rast, zamestnanosť a hospodárska súťaž, pretože výdavky spotrebiteľov 
vytvárajú polovicu bohatstva EÚ,

D. keďže druhá správa o vykonávaní smernice o elektronickom obchode mešká už od roku 
2005, t. j. päť rokov (článok 21 smernice 2000/31/ES),

E. keďže dôvera európskych spotrebiteľov a podnikateľov v digitálne prostredie je nízka 
a v niektorých aspektoch elektronického obchodu Európa zaostáva za USA aj Áziou,

F. keďže rozdrobenosť časti elektronického trhu v rámci EÚ ohrozuje práva stanovené 
v acquis communautaire,

G. keďže európski spotrebitelia a podniky majú nízku právnu istotu v oblasti cezhraničného 
elektronického obchodu a jedna elektronická transakcia podlieha mnohým právnym 
ustanoveniam, ktoré ukladajú rôzne požiadavky, ktoré neposkytujú obchodným 
prevádzkovateľom alebo spotrebiteľom jasné a ľahko presaditeľné pravidlá,

H. keďže silnejúci cezhraničný rozmer spotrebiteľských trhov stavia orgány presadzovania 
práva pred nové výzvy, pretože sú ohraničené jurisdikciou a rozdrobeným regulačným 
rámcom,

I. keďže používatelia elektronického obchodu majú v prípade ujmy z dôvodu uplatnenia 
nezákonných postupov právo na náhradu, ale v praxi musia pri snahe o súdne riešenie 
takýchto prípadov čeliť značným prekážkam v dôsledku vysokých nákladov, dlhých 
a zložitých postupov a rizika spojeného so súdnym sporom, najmä v cezhraničných 
prípadoch,

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
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J. keďže napriek potenciálu alternatívneho riešenia sporov len 5 % maloobchodníkov 
používa pravidelne tieto systémy a 40 % maloobchodníkov nevie o možnostiach používať 
tieto nástroje,

K. keďže zjednotenie najzákladnejších spotrebiteľských práv, ako aj poštových a bankových 
poplatkov, poplatkov za autorské práva, postupov DPH a ochrany údajov by bolo pre 
obchod a spotrebiteľov zásadným krokom k vytvoreniu skutočného jednotného trhu,

L. keďže elektronický obchod podporuje rozvoj ekologického jednotného trhu 
prostredníctvom využívania nízkouhlíkových environmentálnych technológií, noriem,
označení, výrobkov a služieb,

Úvod
1. víta oznámenie Komisie z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom obchode 

medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ;

2. hoci uznáva náročnú prácu, ktorá bola doposiaľ vykonaná v oblastiach súvisiacich 
s elektronickým obchodom, vyzýva Komisiu, aby harmonizovala všetky vymedzenia 
v tejto oblasti; 

3. zdôrazňuje potrebu aktívnej politiky, ktorá občanom a podnikom umožní naplno 
využívať vnútorný trh a ponúkne kvalitný tovar a služby za konkurenčné ceny; domnieva 
sa, že to má ešte zásadnejší význam počas súčasnej hospodárskej krízy v rámci boja proti 
prehlbujúcim sa rozdielom a ochrany zraniteľných spotrebiteľov, skupín s nízkymi 
príjmami a malých s stredných podnikov;

Predchádzanie rozdrobovaniu internetového vnútorného trhu
4. vyzýva na štandardizáciu predzmluvných informácií v elektronickom obchode a na 

zachovanie minimálnej harmonizácie pri osobne uzatváraných zmluvách v konkrétnych 
odvetviach, ako napríklad v zdravotníctve alebo nehnuteľnostiach;

5. vyzýva na zjednotenie konkrétnych pravidiel a postupov, ktoré umožňujú obchodníkom 
predávajúcim na diaľku a priamym predajcom prekročiť hranice svojho štátu pri 
ponúkaných zárukách a ručení;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli opatrenia a dosiahli dohody, čo sa týka 
zjednodušenia a zefektívnenia povinností vykazovania DPH v oblasti cezhraničného 
elektronického obchodu;

7. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť a zefektívniť opatrenia o elektrickom a elektronickom 
odpade, cezhraničnom riadení poplatkov za autorské práva o čistých médiách a 
nahrávacích zariadeniach a pravidlá EÚ upravujúce cezhraničnú elektronickú fakturáciu 
za diaľkové predaje;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili efektívne uplatňovanie článku 20 ods. 2 
smernice o službách, a vyzýva Komisiu, aby navrhla ustanovenie na prístup k produktom 
doručovaným cez hranice v súlade s týmto článkom smernice;

Dokončenie vnútorného trhu s elektronickým obchodom
9. vyzýva na prijatie opatrení s cieľom prispieť k zvýšeniu počtu používateľov internetu 

a k zlepšeniu kvality, ceny a rýchlosti internetu v tých štátoch a regiónoch Únie, ktoré 
nemajú kvalitné pripojenie;
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10. vyzýva Komisiu, aby začala vypracúvať európske normy na uľahčenie cezhraničného 
elektronického obchodu, preklenula rozdiely medzi uplatniteľnými právnymi predpismi 
v rôznych členských štátoch a aby odstránila povinnosť mať fyzickú predajňu pred 
predávaním na internete, keďže obe tieto podmienky bránia spotrebiteľom a malým 
a stredným podnikom v plnom využívaní potenciálu vnútorného trhu v elektronickom 
prostredí;

11. zdôrazňuje potrebu prehodnotiť pravidlá výhradnej a selektívnej distribúcie s cieľom 
obmedziť prekážky internetových predajov;

12. zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti elektronického obchodu, aby mal spotrebiteľ 
vždy možnosť identifikovať dodávateľa a zistiť, či je dodávateľ sprostredkovateľom 
alebo konečným dodávateľom;

13. vyzýva Komisiu, aby pre podnikateľov, ktorí dobrovoľne využívajú štandardizované 
zmluvy a štandardizované všeobecné obchodné podmienky, stanovila požiadavku 
zvýraznenia ustanovení, ktoré sú odlišné;

14. vyzýva Komisiu, aby rozšírila pravidlá upravujúce zmluvy uzatvárané na diaľku aj na 
zmluvy uzavreté medzi spotrebiteľom a profesionálnym obchodníkom pri on-line 
aukčných obchodoch a zmluvy o turistických službách (letenky, ubytovanie v hoteli, 
prenájom vozidiel, služby v oblasti voľného času atď.) objednávaných individuálne cez 
internet;

15. vyzýva Komisiu, aby vyjasnila pravidlá reklamy (priamej alebo nepriamej) na internete 
v ostatných členských štátoch;

Zlepšenie právnej ochrany používateľov cezhraničného elektronického obchodu
16. vyzýva na zavedenie požiadavky externých auditov pre niektoré typy elektronických 

služieb, kde je zvýšená potreba zabezpečiť ich úplnú bezpečnosť a ochrániť osobné 
informácie a údaje (napríklad v prípade internetového bankovníctva);

17. domnieva sa, že posilnenie dohľadu nad trhom, transparentnosti pravidiel a mechanizmov 
presadzovania práva v záujme povzbudenia dôvery používateľov má kľúčový význam, 
pretože výdavky spotrebiteľov budú dôležitým faktorom v rámci hospodárskej obnovy;
zastáva názor, že verejné orgány by mali dostať viac zdrojov na vyšetrovanie 
a v konečnom dôsledku aj zastavenie nezákonných obchodných praktík; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila európsky systém včasného varovania vrátane databázy na boj proti 
podvodným aktivitám na digitálnom trhu; vyzýva Komisiu, aby podľa potreby 
aktualizovala systém rýchleho varovania RAPEX;

18. vyzýva na harmonizáciu pravidiel o nekalých zmluvných podmienkach, aby sa vytvorila 
jednotná klauzula EÚ o nekalých praktikách v záujme toho, aby sa vnútroštátne orgány 
a súdy mohli riadiť rovnakými normami pri posudzovaní zmluvných článkov;

19. vyzýva, aby sa vo všetkých členských štátoch zriadili nezávislé agentúry na ochranu 
používateľov elektronických služieb, ktoré by mali plnú právomoc iniciovať konanie na 
vnútroštátnych súdoch v záujme ochrany záujmov výrobcov a spotrebiteľov;

20. zhoduje sa s Komisiou v názore, že mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, 
napríklad mediácia a rozhodcovské konanie alebo mimosúdne vyrovnanie, môžu byť 
vhodným a atraktívnym prostriedkom pre spotrebiteľov; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby podporili rozvoj alternatívneho riešenia sporov a kolektívne odškodňovanie v záujme 
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zlepšenia úrovne ochrany spotrebiteľa a maximalizácie dodržiavania právnych predpisov;
pripomína pozitívne skúsenosti so sieťou SOLVIT a so sieťou európskych 
spotrebiteľských stredísk; vyzýva na vytvorenie európskeho informačného systému pre 
spotrebiteľov v elektronickom prostredí, ktorá by ponúkala podrobné usmernenia 
a informácie o právach a povinnostiach na digitálnom trhu; zdôrazňuje však, že takéto 
mechanizmy by mali iba dopĺňať a nie nahrádzať súdne alebo administratívne prostriedky 
presadzovania;

21. zdôrazňuje potrebu vypracovať a štandardizovať pravidlá ponuky vysokokvalitnej 
právnej ochrany neplnoletých a podporuje spustenie informačných kampaní pre rodičov, 
učiteľov a právnych zástupcov, ktoré by ich upovedomili o ich zodpovednosti pri 
výchove detí v oblasti využívania elektronického obchodu a o dôležitosti ostražitosti pri 
využívaní internetu deťmi;

22. zdôrazňuje, že štátnym zamestnancom a súdnym orgánom treba poskytovať v oblasti 
spotrebiteľských právnych predpisov EÚ riadnu odbornú prípravu a vzdelávanie;

Stratégia elektronickej dôvery zameraná na pozdvihnutie dôvery využívateľov 
elektronického obchodu
23. vyzýva na jasné a zlepšené horizontálne právne nástroje a harmonizáciu niektorých 

aspektov spotrebiteľského zmluvného práva; nazdáva sa, že by to malo zahŕňať ostatné 
smernice, ako napríklad smernice o diaľkovom predaji finančných služieb a o 
elektronickom obchode;

24. nazdáva sa, že dôveru spotrebiteľov možno budovať prostredníctvom európskych 
certifikačných orgánov alebo značiek dôvery, ktoré by zaručovali spoľahlivosť a kvalitu 
tovaru uvádzaného na cezhraničných elektronický trh; nazdáva sa, že treba vytvoriť 
udržateľnú európsku značku dôvery;

25. vyzýva na vytvorenie grantového programu a na využívanie existujúcich finančných 
nástrojov pre projekty zamerané na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v elektronický 
obchod vrátane vzdelávacích a informačných kampaní a projektov overujúcich on-line 
služby v praxi (napr. tzv. fiktívne nákupy); zdôrazňuje potrebu vytvoriť elektronický 
vzdelávací modul založený na projekte Dolceta (Rozvoj internetových vzdelávacích 
nástrojov pre dospelých spotrebiteľov);

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala chartu EÚ o právach spotrebiteľov v oblasti 
internetových služieb a elektronického obchodu v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020;

°       °
27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Elektronický obchod je podstatnou hybnou silou internetu a dôležitým nástrojom urýchlenia 
dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020 pre vnútorný trh. Všetky zainteresované strany by mali 
spolupracovať, aby sa prekonali zostávajúce prekážky.

Rozdiely v jednotnom trhu sú ešte zreteľnejšie pri cezhraničnom elektronickom obchode.
Voľný pohyb tovaru v Európe vážne narúšajú rozdrobené vnútroštátne pravidlá. Údaje o stave 
elektronického obchodu v EÚ ukazujú, že za rok 2009 jeden z troch spotrebiteľov v Európe 
kúpil aspoň jeden predmet na internete, ale iba 7 percent európskych spotrebiteľov sa 
odvážilo na tento krok v inom členskom štáte. Skrytý výskum praktík v elektronickom 
obchode v EÚ ukázal, že 60 % pokusov spotrebiteľov o cezhraničný nákup tovaru v EÚ je 
neúspešných, keď sú transakcia alebo doručenie odmietnuté predajcom, hoci by nakupujúci 
mohol v polovici 11 000 skúmaných prípadov elektronickým nákupom v zahraničí ušetriť 
najmenej 10 % (aj po započítaní poplatkov za doručenie).

Ratifikovaná Lisabonská zmluva s jej cieľom zjednodušovania politických procesov EÚ by 
mala napomôcť riešiť problém rozdrobenia trhu.

V súčasnej hospodárskej kríze je skôr než kedykoľvek predtým dôležité, aby Európa tvrdo 
a rýchlo pracovala na prekonaní týchto prekážok. Jednotný trh EÚ zahŕňa viac než 500 
miliónov spotrebiteľov. Ale ak sa pozrieme na obchodovanie na internete, ťažko tomu uveriť.
V súčasnosti spotrebiteľa sklame vnútorný trh najmä vtedy, ak chce nakupovať na internete. 
Cezhraničné elektronické obchodovanie sa nerozvíja tak rýchlo ako domáce elektronické 
obchodovanie v dôsledku množstva prekážok:

 Mnohé internetové stránky umožňujú nákup cez internet iba vtedy, ak je poskytnutá 
fyzická adresa v určitom štáte. Jedna štúdia preukázala, že 61 % cezhraničných 
transakcií nebolo možné dokončiť, pretože internetové obchody nedoručovali do štátu 
zákazníka. Treba tiež vytvoriť stimuly pre obchodníkov.

 Hoci polovica domácností EÚ má vysokorýchlostné pripojenie na internet, nedostatok 
dôvery spotrebiteľov im stále bráni v nakupovaní cez internet. Iná štúdia ukázala, že 
iba 12 % používateľov internetu v EÚ sa cítia pri uskutočňovaní transakcií cez 
internet bezpečne. Čo je povzbudivé je, že existuje silný dopyt po využívaní výhod 
jednotného trhu. Tretina spotrebiteľov by využila internetový nákup z iného štátu, 
pretože je to lacnejšie alebo lepšie. Žiaľ, iba 7 % tak skutočne učiní. Ak povzbudíme 
dôveru spotrebiteľov, mohli by sme využiť plný ekonomický potenciál európskeho 
jednotného trhu na internete, ktorý z hľadiska obratu predstavuje 100 miliárd EUR.

 Efektívne presadzovanie a náprava sú nedostatočné, čo je na správne fungovanie 
trhov základnou podmienkou. Medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, čo 
spôsobuje, že spotrebitelia sú nespokojní s riešením problémov prie cezhraničnom 
elektronickom obchode.

Na povzbudenie dôvery všetkých účastníkov elektronického obchodu je potrebné rýchle 
zlepšenie vykonávania európskych právnych predpisov v záujme všetkých európskych 
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spotrebiteľov a maloobchodníkov.  Je nevyhnutné, aby vedúci predstavitelia Európskej únie 
a tvorcovia politík prehodnotili platný regulačný rámec dohôd o distribúcii, pravidiel 
o obchodnej značke a ustanovení o službách a spotrebiteľoch, aby sa zabezpečilo, že budú 
plne aktuálne pre trh 21. storočia a budú podporovať záujmy spotrebiteľov 
i maloobchodníkov.

Hlavnou výzvou v súčasnosti je dosiahnuť v Európe skutočný jednotný trh. Je to možné iba 
prispôsobením európskej ekonomiky konkurenčnému globálnemu trhu 21. storočia. Treba 
vybudovať silný európsky trh, ktorý umožní EÚ konkurovať na globálom trhu. Európa musí 
mať súdržný súbor pravidiel, ktoré posilnia dôveru  spotrebiteľov i maloobchodníkov a ktoré 
umožnia dosiahnuť globálne vodcovstvo v digitálnej ekonomike. Na tento účel je dôležité, 
aby jestvovali jasné usmernenia pre používateľov elektronického obchodu, najmä čo sa týka 
základných charakteristík poskytovania informácií a korektných obchodných praktík, ktoré by 
podniky mali poskytovať a spotrebitelia očakávať v súvislosti s elektronickým obchodom.

Je dôležité, aby sa vyvinulo výrazné úsilie na podporu elektronického obchodu a na 
povzbudenie dôvery jeho používateľov prostredníctvom ich informovania o ich právach 
a možnostiach ich presadenia v oblasti elektronického obchodu.

Komisia a vnútroštátne orgány presadzovania práva preto potrebujú zvýšiť úsilie 
o dosiahnutie cieľa vyššej miery ochrany používateľov elektronického obchodu 
a o vybudovanie dôvery používateľov vo využívanie všetkých možností jednotného trhu. 
Zlepšenie dohľadu nad trhom a posilnenie mechanizmov podpory dôvery výrobcov 
a spotrebiteľov je pre elektronický cezhraničný obchod rozhodujúce. Povedie to tak k vyššej 
spotrebe spotrebiteľov, čo bude kľúčovým faktorom hospodárskej obnovy.

Spravodajca víta trinásť odporúčaní pre akcie rozvíjajúce politiku a prax v oblasti 
cezhraničného elektronického obchodu, ktoré navrhla Komisia vo svojom oznámení. Je 
zástancom hlbšej a kritickejšej analýzy možných východísk v šiestich prioritných oblastiach 
akcií uvedených ďalej v texte, ktoré sú podľa jeho názoru kľúčové na zintenzívnenie 
a posilnenie cezhraničného elektronického obchodu:

1. Treba zlepšiť prístup európskych používateľov k internetu. Spotrebitelia musia 
mať na nákup cez internet internetové pripojenie určitej kvality. Mali by sa podniknúť 
niektoré kroky s cieľom prispieť k zvýšeniu počtu používateľov internetu 
a k zlepšeniu kvality a rýchlosti internetu v tých štátoch a regiónoch Únie, ktoré 
nemajú kvalitné pripojenie.

2. Treba odstrániť rozdrobenie internetového trhu. Mnohí predávajúci vytvárajú 
prekážky pre nadnárodné trhy, pretože niektoré služby nesprístupňujú na internete pre 
obyvateľov určitých regiónov alebo štátov Únie. Niekedy je dôvodom presmerovanie 
spotrebiteľov na ich vnútroštátne internetové stránky, keď zistia IP adresu iného štátu, 
a niekedy je dôvodom jednoducho skutočnosť, že predajca odmietne predávať 
spotrebiteľom z niektorých konkrétnych štátov. Preto treba posilniť uplatňovanie 
článku 20 ods. 2 smernice o službách, ktorý zakazuje diskrimináciu zákazníka na 
základe národnosti alebo miesta pobytu.
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3. Treba odstrániť rozdrobenie pravidiel ochrany spotrebiteľa. Uplatňovanie novej 
smernice o právach spotrebiteľa bude prínosom nielen pri podpisovaní zmlúv, ale 
napomôže aj prekonanie problémov, ktoré by mohli vzniknúť medzi zákazníkom 
a predávajúcim, ktoré podliehajú rovnakej regulácii.

4. Je nevyhnutné posilniť dôveru spotrebiteľa pri internetových nákupoch. Mnohí 
spotrebitelia nenakupujú na internete, pretože nedôverujú bezpečnosti tohto trhu 
z rôznych príčin. Niektorí sa cítia bezbranný pri nákupe od niekoho, koho 
v skutočnosti nevidia, pretože  majú pocit, že títo ľudia sú buď podvodníci alebo že im 
môžu poskytnúť chybný výrobok alebo výrobok, ktorý je odlišný od výrobku, ktorí 
vidia na svojich obrazovkách. Na zvýšenie dôvery spotrebiteľa v internetový trh treba 
prijať niekoľko krokov:

 Treba vytvoriť a zaviesť európsku značku dôvery. 
 Treba posilniť ostražitosť a dohľad nad internetom.
 Je nevyhnutné vytvoriť informačné kampane, prostredníctvom ktorých sa 

spotrebitelia môžu dozvedieť o svojich právach, ktoré prvky by internetová 
ponuka mala spĺňať, aby jej mohli dôverovať, ktoré sú bezpečné spôsoby 
platby atď.

 Treba zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, čo sa týka bezpečnosti a ochrany 
osobných údajov.

5. Treba vypracovať iniciatívy na vytvorenie stimulov pre podnikateľov predávať 
svoje produkty na internete. Mnohé podniky nepredávajú svoje produkty na 
internete z dôvodu mnohých nepríjemností, ktorým by čelili. Niektoré pravidlá 
súvisiace s daňami, riadením odpadov atď. sa na rôznych vnútroštátnych trhoch 
značne líšia, čo pre maloobchodníkov prináša podnikateľské prostredie, ktoré je 
komplexné, nákladné a nepredvídateľné. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať 
normatívne návrhy, ktoré vytvoria stimuly pre maloobchodníkov, aby podporovali 
tento druh obchodnej činnosti a priniesli tak spotrebiteľom výhody:

 zjednodušenie povinností vykazovania DPH pri predajcoch na diaľku;
 zlepšenie platobných mechanizmov používaných na internete;
 zjednotenie poštových a bankových poplatkov v celej EÚ;
 poskytnutie praktických riešení problémov súvisiacich s platbami a právami 

duševného vlastníctva takým spôsobom, aby dodávatelia nemuseli platiť 
v rôznych štátoch za ten istý tovar;

 regulácia rozsahu reklamy prostredníctvom internetu na európskej úrovni;
 zlepšenie mechanizmov riešenia konfliktov medzi dodávateľom 

a spotrebiteľom.

6. Treba vyvinúť úsilie na zaručenie bezpečnosti maloletých pri používaní internetu.
Na európskej úrovni treba regulovať efektívne mechanizmy na zaručenie ochrany 
maloletých z hľadiska prístupu k obsahu, ktorý by bol pre nich škodlivý, vrátane 
pornografie, nákupu tabakových výrobkov a alkoholu, internetových stávok, 
rozhovorov s neznámymi a využívania sociálnych sietí.

Podľa názoru spravodajcu ide o to, aby sa vykonali a prispôsobili jestvujúce pravidlá EÚ pre 
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offline obchod pre trh online tak, aby sa dosiahol skutočný a úplný európsky jednotný trh, 
ktorý bude pripravený čeliť výzvam globálnej ekonomiky 21. storočia.


