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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje
(2010/2012(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije o Googlu (združene zadeve C-236/08 do C-
238/08 z dne 23. marca 2010) in BergSpechte (zadeva C-278/08, sodba z dne 25. marca 
2010), v katerih je kot standardni internetni potrošnik opredeljen normalno informiran in 
razmeroma pozoren uporabnik interneta,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov1,

– ob upoštevanju Solvitovega poročila za leto 2008 o razvoju in učinku mreže Solvit 
(SEK(2009)0142), delovnega dokumenta služb Komisije z dne 8. maja 2008 o akcijskem 
načrtu o integriranem pristopu k zagotavljanju podpornih storitev državljanom in 
podjetjem na notranjem trgu (SEK(2008)1882) in resolucije Parlamenta z dne 9. marca 
2010 o mreži Solvit2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 „Evropa 2020: strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2009 „Navodila 
za izvajanje/uporabo Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah“ 
(SEK(2009)1666),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki v 
EU (KOM(2009)0557),

– ob upoštevanju študije „'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,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. septembra 2009 o 
nadaljnjem ukrepanju na področju maloprodajnih finančnih storitev v zvezi s pregledom 
stanja potrošniškega trga (SEK(2009)1251),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2009 o usklajeni metodologiji za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (KOM(2009)0346) in 
spremljajočega osnutka priporočila Komisije (SEK(2009)0949),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda o 
varstvu potrošnikov (KOM(2009)0330),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o uporabi Uredbe (ES) 
                                               
1 Sprejeta besedila tega dne, P6_TA(2010)0046.
2 Sprejeta besedila tega dne, P7_TA-PROV(2010)0047.
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št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, 
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (uredba o sodelovanju na 
področju varstva potrošnikov) (KOM(2009)0336),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 5. marca 2009 „Poročilo o 
čezmejnem elektronskem poslovanju v EU“ (SEK(2009)0283,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja o mednarodni trgovini in internetu1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 „Spremljanje rezultatov za 
potrošnike na enotnem trgu – druga izdaja pregleda stanja potrošniških trgov“ 
(KOM(2009)0025) in spremljajočega delovnega dokumenta služb Komisije „Drugi 
pregled stanja potrošniških trgov“ (SEK(2009)0076), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. junija 2007 o zaupanju potrošnikov v digitalno 
okolje2, 

– ob upoštevanju člena 20(2) Direktive 2006/123/ES3 z dne 12. decembra 2006 o storitvah 
na notranjem trgu,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kodificirana različica), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o evropski pogodbeni zakonodaji in 
spremembi pravnega reda Skupnosti – pot naprej5 in resolucije z dne 7. septembra 2006 o 
evropskem pogodbenem pravu6,

– ob upoštevanju veljavne zakonodaje Skupnosti na področju varstva potrošnikov, 
elektronskega poslovanja in razvoja informacijske družbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pregledu regulativnega okvira EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve (KOM(2006)0334),

– ob upoštevanju prvega poročila o uporabi z dne 21. novembra 2003 o direktivi o 
elektronskem poslovanju (KOM(2003)0702),

– ob upoštevanju Direktive 2002/65/ES7 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi 
Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES,

– ob upoštevanju vzorčnega zakona o elektronskem poslovanju Komisije ZN za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) iz leta 1996, njenega vzorčnega zakona o 
elektronskih podpisih iz leta 2001 in konvencije UNCITRAL o uporabi elektronskih 

                                               
1 UL C 67E, 18.3.2010, str. 112.
2 UL L 146E, 12.6.2008, str. 370.
3 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
4 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
5 UL C 292 E, 1.12.2006, str. 109.
6 UL C 174E, 14.12.2006, str. 247.
7 UL L 271/16, 9.10.2002.



PR\811564SL.doc 5/11 PE440.128v01-00

SL

komunikacij pri slepanju mednarodnih pogodb iz leta 20051,

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba zahteve varstva okolja vključevati 
v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Unije upoštevajo zahteve varstva potrošnikov,

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in njenega protokola 26 o storitvah v splošnem 
(gospodarskem) interesu,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2010),

A. ker Evropa ne bi smela zgolj iskati načinov za dokončanje svojega notranjega trga za 
elektronske storitve, pač pa bi morala tudi ugotoviti, kako bi se lahko notranji trg 
dokončal prav s pomočjo tovrstnih storitev, 

B. ker je elektronsko poslovanje gonilna sila interneta in pomemben katalizator za 
uresničevanje ciljev strategije EU 2020 glede notranjega trga; ker je pomembno, da za 
odpravo preostalih ovir sodelujejo vse zainteresirane strani,

C. ker je 500 milijonov potrošnikov v vsej EU bistvenih za učinkovito delovanje notranjega 
trga in imajo osrednjo vlogo pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije, namreč za 
povečevanje rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, saj izdatki potrošnikov ustvarjajo 
polovico bogastva EU,

D. ker bi moralo biti drugo poročilo o uporabi direktive o elektronskem poslovanju 
pripravljeno že leta 2005, torej pred petimi leti (člen 21 Direktive 2000/31/ES),

E. ker je zaupanje evropskih potrošnikov in podjetnikov v digitalno okolje zelo majhno in 
ker Evropa na nekaterih področjih elektronskega poslovanja zaostaja za Združenimi 
državami in Azijo,

F. ker razdrobljenost dela elektronskega trga EU ogroža pravice, ki jih zagotavlja pravni red 
Evropske unije,

G. ker so evropski potrošniki in podjetja v čezmejnem elektronskem poslovanju deležni 
majhne pravne varnosti, za eno samo elektronsko transakcijo pa veljajo številne pravne 
določbe z različnimi zahtevami, tako da pravila niti za gospodarske subjekte niti za 
potrošnike niso jasna in zlahka izvršljiva,

H. ker naraščajoča čezmejna razsežnost potrošniških trgov prinaša nove izzive izvršilnim 
organom, ki jih omejujejo meje pristojnosti in drobljenje zakonodajnega okvira,

I. ker imajo uporabniki elektronskih storitev pravico do nadomestila, če so oškodovani 
zaradi nezakonitega ravnanja, v praksi pa se srečujejo z velikimi preprekami, če želijo 
zadevo vložiti na sodišče, saj so stroški visoki, postopki dolgi in zapleteni, s sodnimi 
spori pa so povezana tudi tveganja, zlasti v čezmejnih zadevah,

J. ker kljub potencialom, ki jih nudi alternativno reševanje sporov, takšne sisteme redno 

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
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uporablja le 5 % trgovcev na drobno, 40 % trgovcev pa ni seznanjenih z možnostmi za 
uporabo teh instrumentov,

K. ker bi poenotenje najosnovnejših potrošniških pravic, pa tudi poštnih in bančnih stroškov, 
dajatev za avtorske pravice, postopkov v zvezi z DDV in praks pri varstvu podatkov, 
močno pripomoglo k oblikovanju resničnega enotnega trga za podjetja in potrošnike,

L. ker elektronsko poslovanje spodbuja razvoj ekološkega enotnega trga z uporabo 
nizkoogljične in okolju prijazne tehnologije, standardov, oznak, proizvodov in storitev,

Uvod
1. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 22. oktobra 2009 o čezmejnem elektronskem 

poslovanju med podjetji in potrošniki v EU; 

2. poziva Komisijo, naj uskladi vse opredelitve na tem področju in prizna že opravljeno 
težko delo na področjih, pomembnih za elektronsko poslovanje;

3. poudarja, da je potrebna aktivna politika, ki bo omogočila državljanom in podjetjem v 
celoti izkoristiti notranji trg, ki naj bi kakovostne izdelke in storitve ponujal po 
konkurenčnih cenah; meni, da je to še toliko pomembneje v sedanjih razmerah 
gospodarske krize kot sredstvo za boj proti vse večjim razlikam in za varstvo ranljivih 
potrošnikov, skupin z nizkimi dohodki ter malih in srednje velikih podjetij;

Ukrepanje proti drobljenju spletnega notranjega trga 
4. poziva k standardizaciji predpogodbenih informacij v elektronskem poslovanju ob 

ohranitvi pristopa minimalnega usklajevanja pri sklepanju pogodb v prisotnosti strank v 
posebnih sektorjih, na primer v zdravstvu ali nepremičninskem posredovanju;

5. poziva k poenotenju posebnih pravil in praks, da se trgovcem na daljavo in neposrednim 
prodajalcem glede zagotovljenih jamstev in odgovornosti omogoči premik čez nacionalne 
meje;

6. poziva Komisijo in države članice, naj predlagajo ukrepe oziroma sklenejo sporazume, da 
se v čezmejnem elektronskem poslovanju poenostavijo in posodobijo zahteve glede 
poročanja o DDV;

7. poudarja, da je treba poenostaviti in posodobiti ukrepe glede električnih in elektronskih 
odpadkov, čezmejno upravljanje dajatev za avtorske pravice za prazne nosilce in 
snemalne naprave, in predpise EU o čezmejnem elektronskem izdajanju računov (e-
izdajanje računov) za prodajo na daljavo;

8. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo učinkovito izvajanje člena 20(2) 
direktive o storitvah, in Komisijo, naj predlaga omogočenje dostopa za proizvode, ki se 
dobavljajo čez mejo, v skladu s tem členom direktive;

Dokončanje notranjega trga s pomočjo elektronskega poslovanja
9. poziva, naj se sprejmejo ukrepi, ki bi pripomogli k povečanju števila internetnih 

uporabnikov in k izboljšanju kakovosti, cene in hitrosti omrežja v državah in regijah 
Unije, ki nimajo visokokakovostnih povezav;

10. poziva Komisijo, naj začne opredeljevati evropske standarde, da se spodbudi čezmejno 
elektronsko poslovanje, premostijo razlike med veljavnimi zakoni v različnih državah 
članicah in odpravi obveznost, da je treba za spletno prodajo imeti dejansko prodajalno, 
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saj to onemogoča potrošnikom ter malim in srednje velikim podjetjem, da bi v celoti 
izkoristili potencial notranjega trga v elektronskem okolju;

11. poudarja, da je treba pregledati pravila o izključni in selektivni distribuciji, da se 
zmanjšajo prepreke za spletno prodajo;

12. poudarja, da je treba napraviti dobavno verigo v elektronskem poslovanju preglednejšo, 
tako da bo potrošnik vedno vedel, kdo je dobavitelj in ali gre za vmesnega ali končnega 
dobavitelja;

13. poziva Komisijo, naj od podjetnikov, ki prostovoljno uporabljajo standardizirane 
pogodbe in standardizirane splošne pogoje trgovanja, zahteva, da izpostavijo določbe, ki 
se razlikujejo od standardnih;

14. poziva Komisijo, naj razširi ureditev pogodb na daljavo, da bo veljala tudi za pogodbe, 
sklenjene med potrošniki in poklicnimi trgovci na dražbenih spletnih mestih, ter za 
pogodbe za turistične storitve (letalske vozovnice, bivanje v hotelih, najem avtomobilov, 
storitve za prosti čas in tako dalje), ki jih sklenejo posamezniki prek interneta; 

15. poziva Komisijo, naj pojasni pravila o (neposrednem ali posrednem) pridobivanju naročil 
prek interneta v drugih državah članicah;

Spodbujanje pravne zaščite uporabnikov v čezmejnem elektronskem poslovanju
16. poziva k uvedbi zahteve za izvajanje zunanje revizije v zvezi z nekaterimi posebnimi 

vrstami elektronskih storitev, kjer je še posebej pomembno zagotoviti, da so popolnoma 
varne, zato da se zaščitijo osebne informacije in podatki (na primer na področju spletnega 
bančništva);

17. meni, da je odločilno spodbuditi nadzor trga, preglednost pravil in izvršilne mehanizme 
za spodbujanje zaupanja potrošnikov, saj bo potrošniška poraba pomemben dejavnik pri 
oživljanju gospodarstva; meni, da je treba javnim organom dati več sredstev za preiskavo 
in prekinitev nezakonitega poslovnega ravnanja; poziva Komisijo, naj vzpostavi evropski 
sistem za zgodnje opozarjanje, ki bo obsegal tudi podatkovno zbirko, za boj proti 
goljufijam na digitalnem trgu; poziva Komisijo, naj po potrebi posodobi sistem za 
zgodnje opozarjanje RAPEX;

18. poziva k uskladitvi pravil o nepoštenih pogodbenih pogojih, da se vzpostavi enotna 
evropska določba o nepoštenem ravnanju, da zagotovijo, da bodo nacionalni organi in 
sodišča pri ocenjevanju pogodbenih določb sledili enakim standardom;

19. poziva k ustanovitvi neodvisnih agencij za varstvo uporabnikov elektronskega poslovanja 
v državah članicah, ki bi imele popolno pooblastilo za sprožitev postopkov na 
nacionalnih sodiščih, da bi lahko varovale interese proizvajalcev in potrošnikov;

20. soglaša s stališčem Komisije, da so lahko mehanizmi za alternativno reševanje sporov, na 
primer mediacija in arbitraža ali zunajsodne poravnave, hitra in privlačna možnost za 
potrošnike; poziva države članice, naj spodbudijo razvoj tovrstnih mehanizmov in 
skupinski sodnih sredstev, da se poveča stopnja varstva potrošnikov in kar najbolj okrepi 
skladnost z zakonodajo; opominja na pozitivne izkušnje z mrežo SOLVIT in mrežo 
evropskih centrov za varstvo potrošnikov; poziva k oblikovanju evropskega 
elektronskega informacijskega sistema za potrošnike, ki bi usmerjal in informiral o 
pravicah in obveznostih na digitalnem trgu; vendar poudarja, da bi morali tovrstni 
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mehanizmi dopolnjevati, ne pa nadomestiti pravnih ali upravnih možnosti izvrševanja 
zakonodaje; 

21. poudarja, da je treba razviti in standardizirati pravila, ki bi omogočala visoko stopnjo 
pravne zaščite mladoletnikov, in spodbuja izvajanje informacijskih kampanj za starše, 
učitelje in skrbnike, da bi jih ozavestili o njihovi odgovornosti za poučitev otrok o 
nevarnostih uporabe spletne trgovine in o pozornosti glede tega, kako otroci uporabljajo 
internet;

22. poudarja, da je potrebno ustrezno izobraziti in usposobiti javne uslužbence in sodne 
organe glede evropskih predpisov o varstvu potrošnikov; 

Strategija za povečanje zaupanja uporabnikov v elektronsko poslovanje
23. poziva k jasnejšim in izboljšanim horizontalnim pravnim instrumentom in k uskladitvi 

nekaterih vidikov potrošniškega pogodbenega prava; meni, da bi morale biti zajete tudi 
druge direktive, na primer o prodaji finančnih storitev na daljavo ter o elektronskem 
poslovanju;

24. meni, da lahko zaupanje potrošnikov pomagajo graditi zaupanja vredni evropski organi 
ali znaki zaupanja kot jamstvo za zanesljivost in kakovost blaga, ki se daje na čezmejni 
elektronski trg; meni, da je treba oblikovati evropski znak zaupanja;

25. poziva, naj se ustanovi program nepovratnih sredstev in izkoristijo obstoječi finančni 
instrumenti za projekte, da bi povečali zaupanje uporabnikov v elektronsko poslovanje, 
tudi za izobraževalne in informacijske kampanje in projekte, ki preverjajo spletne storitve 
v praksi (na primer skrivni nakupovalci); poudarja, da je treba oblikovati elektronski učni 
modul na osnovi projekta Dolceta (ang. Development of On-Line Consumer Education 
Tools for Adults – Razvoj spletnih orodij za izobraževanje potrošnikov);

26. poziva Komisijo, naj skladno s cilji strategije EU 2020 razvije evropsko listino pravic 
uporabnikov na področju spletnih storitev in elektronskega poslovanja;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV
Uvod
Elektronsko poslovanje je gonilna sila interneta in pomemben katalizator za uresničevanje 
ciljev strategije EU 2020 glede notranjega trga. Pomembno je, da pri odpravljanju preostalih 
ovir sodelujejo vse zainteresirane strani, 

Pomanjkljivosti enotnega trga postanejo še vidnejše, če si pobliže ogledamo čezmejno 
poslovanje. Prosti pretok blaga v Evropi resno ovirajo razdrobljeni sklopi nacionalnih 
predpisov. Podatki o stanju elektronskega poslovanja v EU kažejo, da je v letu 2009 vsak 
tretji potrošnik vsaj en izdelek kupil prek spleta, toda le 7 % evropskih potrošnikov si je upalo 
kupovati prek spleta v drugi državi članici. Evropske prikrite raziskave ravnanja pri 
elektronskem poslovanju so pokazale, da je bilo 60 % potrošniških poskusov, da bi kupili 
izdelke čez meje EU, neuspešnih, ker je prodajalec zavrnil transakcijo ali pošiljanje, čeprav bi 
lahko kupec v polovici od 11.000 preučenih primerov s spletnim nakupom v tujini prihranil 
okoli 10 % (celo vključno s stroški pošiljanja).

Ker je cilj ratificirane Lizbonske pogodbe poenostavitev evropskih političnih postopkov, bi 
lahko pripomogla k spopadanju s tovrstno razdrobljenostjo.

V teh časih gospodarske krize je še pomembneje kot kdajkoli, da Evropa deluje odločno in 
hitro, da se te prepreke odpravijo. Enotni trg EU ima več kot 500 milijonov potrošnikov, če pa 
pokukamo na splet in tam skušamo nakupovati, tega ni zaznati. V tem trenutku pušča enotni 
trg potrošnike na cedilu, zlasti na spletu. Čezmejna e-trgovina se ne razvija tako hitro kot 
domača zaradi številnih pasti: 

 na številnih spletnih straneh se da kupovati samo, če v državi obstaja dejanski naslov. 
Neka raziskava je pokazala, da se 61 % čezmejnih transakcij ne more izvesti, ker 
spletne trgovine ne delujejo v potrošnikovi državi. Tudi za prodajalce so potrebne 
spodbude; 

 čeprav ima polovica evropskih gospodinjstev hitro internetno povezavo, potrošniki 
zaradi pomanjkanja zaupanja ne kupujejo prek spleta. V drugi raziskavi so ugotovili, 
da se samo 12 % uporabnikov spleta v EU počuti varne pri transakcijah prek 
interneta. Spodbudno je, da obstaja močna želja, da bi izkoristili enotni trg. Tretjina 
potrošnikov razmišlja o spletnem nakupu v drugi državi, ker je tam ceneje ali boljše. 
Žal jih samo 7 % to možnost dejansko uporabi. Če bi pri potrošnikih vzbudili več 
zaupanja, bi odstrli ves ekonomski potencial evropskega enotnega spletnega trga, ki je 
težak več kot 100 milijard EUR prihodkov;

 ni učinkovitega izvrševanja zakonodaje in pravnih možnosti, ki so bistveni za 
dobro delovanje trgov. Med državami članicami so velike razlike, zaradi česar so 
potrošniki nezadovoljni glede reševanja težav v čezmejnem elektronskem poslovanju.

Da spodbudimo zaupanje vseh subjektov v trg elektronskega poslovanja, je potrebno hitro 
izboljšanje v izvajanju evropske zakonodaje v dobro vse evropskih potrošnikov in trgovcev. 
Bistveno je, da voditelji Evropske unije in snovalci politike preučijo sedanji regulativni okvir 
o sporazumih o distribuciji, pravilih o blagovnih znamkah ter predpisih o storitvah in 
potrošnikih, s tem pa zagotovijo, da bodo v koraku s trgom 21. stoletja, tako da bodo 
spodbudili koristi potrošnikov in trgovcev.
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Dandanašnji je glavni izziv uresničiti dejanski spletni enotni trg za Evropo. To lahko 
dosežemo le s prilagoditvijo evropskega gospodarstva konkurenčnemu globalnemu trgu 21. 
stoletja. Ustvariti je treba močan evropski trg, ki bo omogočil EU konkuriranje na globalnem 
trgu. Evropa mora imeti skladen sklop pravil, ki bo okrepil zaupanje tako potrošnikov kot 
trgovcev, da bomo dosegli evropsko globalno vodstvo v digitalnem gospodarstvu. Da se to 
doseže, je pomembno, da so navodila za uporabnike elektronskega poslovanja jasna, zlasti 
glede glavnih značilnosti razkritja informacij in poštene poslovne prakse, ki bi jih morala 
podjetja pri elektronskem poslovanju zagotoviti, potrošniki pa pričakovati. 

Pomembno je, da močno spodbujamo elektronsko poslovanje in spodbujamo zaupanje 
njegovih uporabnikov z obveščanjem o njihovih pravicah in o tem, kako jih v elektronskem 
poslovanju uveljavljati. 

Komisija in nacionalni izvršilni organi si morajo torej bolj prizadevati, da bi dosegli visoko 
stopnjo varstva uporabnikov elektronskega poslovanja in pri njih razvili zaupanje, da bi si 
upali v celoti izkoristiti potencial enotnega trga. Za čezmejno elektronsko poslovanje je 
bistveno okrepiti nadzor trga in mehanizme izvrševanja zakonodaje, da se spodbudi zaupanje 
proizvajalcev in potrošnikov. To bi privedlo do večjega trošenja, kar bi bil lahko odločilen 
dejavnik za gospodarsko okrevanje. 

Poročevalec pozdravlja trinajst priporočil za ukrepe za razvoj politike in prakse na področju 
čezmejnega elektronskega poslovanja, opredeljenih v sporočilu Komisije. Priporočljiva bi se 
mu zdela poglobljena kritična analiza o možnem prihodnjem ravnanju na spodnjih šestih 
prednostnih področjih ukrepanja, ki so po njegovem mnenju odločilna za povečanje in 
okrepitev čezmejnega elektronskega poslovanja. 

1. V Evropi bi bilo treba okrepiti dostop uporabnikov do interneta. Za spletno 
nakupovanje morajo imeti razmeroma kakovosten dostop do spleta. Sprejeti bi bilo 
treba nekatere ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju števila internetnih uporabnikov ter 
k izboljšanju kakovosti in hitrosti omrežja v državah in regijah Unije, ki nimajo 
visokokakovostnih povezav.

2. Odpraviti je treba razdrobljenost spletnih trgov. Številni prodajalci ustvarjajo 
prepreke za čeznacionalne trge, saj nekatere storitve za ljudi iz posameznih regij Unije 
niso dostopne na spletu. Včasih je tako zaradi preusmeritve potrošnikov na nacionalne 
spletne strani, če je zaznan naslov IP iz druge države, včasih pa samo zato, ker 
prodajalec ne želi poslovati s potrošniki iz nekaterih držav. Zato je treba okrepiti 
uporabo člena 20(2) direktive o storitvah, ki prepoveduje diskriminacijo strank na 
podlagi nacionalnosti ali kraja prebivališča. 

3. Odpraviti je treba razdrobljenost predpisov o varstvu potrošnikov. Uporaba nove 
direktive o pravicah potrošnikov bo korak naprej ne samo pri sklepanju pogodb, pač 
pa bi lahko pomagala odpraviti morebitne težave med kupcem in prodajalcem, ki bi se 
sklicevala na isti predpis. 

4. Povečati je treba zaupanje potrošnikov pri kupovanju prek spleta. Številni 
potrošniki ne kupujejo prek spleta samo zato, ker iz različnih razlogov dvomijo v 
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varnost tega trga. Nekateri se morda čutijo nemočne, če kupujejo od koga, ki ga ne 
vidijo neposredno, saj imajo občutek, da bi jih lahko kdo prevaral ali jim ponudil slab 
izdelek, drugačen, kot je prikazan na zaslonu. Za povečanje zaupanja potrošnikov v 
spletni trg je treba ukrepati, in sicer:

 ustvariti in uporabljati evropski znak zaupanja,
 okrepiti čuječnost in nadzor nad spletom,
 oblikovati je treba informativne kampanje, v katerih bi se lahko potrošniki 

poučili o svojih pravicah, katere prvine spleta morajo biti urejene, da jim lahko 
zaupamo, katere so varne oblike plačevanja itd.,

 zagotoviti varstvo potrošnikov v smislu zaščite in varstva osebnih podatkov. .

5. Razviti je treba pobude, s katerimi bi spodbudili poslovneže, da bi tržili na 
internetu. Številna podjetja ne tržijo na internetu zaradi številnih neprijetnosti, ki bi 
jih čakale, če bi se za to odločili. Nekateri predpisi, povezani z davki, ravnanjem z 
odpadki itd., se med različnimi nacionalni trgi preveč razlikujejo, zaradi česar je 
poslovno okolje za prodajalce zapleteno, drago in nepredvidljivo. Zaradi tega je 
bistveno, da se sprejmejo normativni predlogi, ki bodo pomagali prodajalcem 
spodbuditi to poslovno področje, saj bodo tu tudi priložnosti za potrošnike. Treba je 
torej:

 za prodajalce na daljavo poenostaviti obveznosti glede poročanja o DDV,
 izboljšati plačilne mehanizme, ki se uporabljajo na spletu,
 poenotiti poštne in bančne stroške po EU,
 razviti praktične rešitve za težave v zvezi s plačili in pravicami intelektualne 

lastnine, tako da dobaviteljem ne bo treba za isto blago plačevati v različnih 
državah,

 na evropski ravni urediti stopnjo javne razkritosti na internetu,
 izboljšati mehanizme za reševanje sporov med dobavitelji in potrošniki.

6. Prizadevati si je treba, da se zagotovi varnost mladoletnikov pri uporabi spleta. Na 
evropski ravni je treba urediti učinkovite mehanizme, ki bodo zagotovili varnost mladoletnih 
glede zanje škodljivih vsebin, vključno s pornografijo, prodajo tobačnih izdelkov in alkohola, 
stav na internetu, komuniciranjem z neznanci in uporabe družabnih omrežij.

Poročevalec meni, da je to vprašanje izvajanja in prilagajanja veljavnih evropskih pravil 
nespletnega poslovanja za spletni trg, da uresničimo dejanski in dokončni evropski enotni trg, 
ki bo prirpavljen na izzive globalnega gospodarstva 21. stoletja.


