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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže elektronický obchod je pre Európsku úniu kľúčovou trhovou sférou 21. storočia, 
ktorá má potenciál zmeniť európsky vnútorný trh, prispieť k znalostnej ekonomike, 
poskytnúť európskym spotrebiteľom a podnikom v dnešných časoch finančného napätia 
hodnotu a príležitosti, ako aj výraznou mierou pozitívne prispieť k zamestnanosti a rastu,

B. keďže cezhraničný elektronický obchod má pre európskych spotrebiteľov významný 
sociálno-ekonomický prínos, ako je zvýšenie pohodlia a zlepšenie postavenia 
spotrebiteľa, posilnenie spotrebiteľských práv, zvýšenie transparentnosti a hospodárskej 
súťaže, prístup k širšej škále ponúkaných produktov a služieb s možnosťou ich 
porovnania a výberu, ako aj značný potenciál úspor,

C. keďže cezhraničný elektronický obchod má významný prínos pre podniky v EÚ, 
predovšetkým MSP, ktoré môžu na celom európskom vnútornom online trhu poskytovať 
inovačné a vysokokvalitné služby orientované na spotrebiteľov, posilniť svoju pozíciu 
a zachovať si konkurencieschopnosť v celosvetovom hospodárstve,

D. keďže úplnému fungovaniu európskeho vnútorného trhu v oblasti elektronického 
obchodu neustále bráni niekoľko vážnych štrukturálnych a regulačných prekážok ako 
nejednotnosť vnútroštátnych predpisov na ochranu spotrebiteľov a predpisov o DPH, 
recyklačných poplatkoch a odvodoch,

E. keďže zatiaľ čo sa internet stal najrýchlejšie rastúcim maloobchodným kanálom 
a elektronický obchod sa na vnútroštátnej úrovni stále zintenzívňuje, prehlbujú sa 
rozdiely medzi vnútroštátnym a cezhraničným elektronickým obchodom v EÚ a európski 
spotrebitelia, predovšetkým v menších členských štátoch EÚ, sa pri výbere stretávajú 
s obmedzeniami geografického, technického i organizačného charakteru,

F. keďže na dosiahnutie atraktívneho a integrovaného digitálneho jednotného trhu v Európe 
a na povzbudenie spotrebiteľských trhov a širšej ekonomiky je nevyhnutné, aby sa 
odstránili prekážky v cezhraničnom elektronickom obchode a podporila sa dôvera 
spotrebiteľov,

1. domnieva sa, že prioritou by malo byť prekonanie administratívnych a regulačných 
prekážok v cezhraničnom elektronickom obchode tým, že sa pre spotrebiteľov a podniky 
vo všetkých dvadsiatich siedmich členských štátoch EÚ zavedie jednotný súbor pravidiel, 
ktoré vytvoria priaznivé a jednotné digitálne prostredie, podnikom i spotrebiteľom 
poskytnú právnu istotu, zjednodušia postupy, znížia náklady vyplývajúce 
zo zabezpečenia súladu s predpismi, obmedzia nekalú súťaž a uvoľnia potenciál trhu EÚ 
v oblasti elektronického obchodu; na tento účel môže významnú úlohu zohrať jednotná 
interpretácia a vykonávanie legislatívnych nástrojov, ako je smernica o právach 
spotrebiteľov, článok 20 ods. 2 smernice o službách (smernica 2006/123/ES) a smernica 
o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES);

2. poukazuje na význam zjednodušenia cezhraničných pravidiel a zníženia nákladov 
maloobchodníkov a podnikateľov vynakladaných na zabezpečenie súladu s predpismi, 
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a to tým, že sa poskytnú praktické riešenia v oblastiach ako účtovanie a vykazovanie 
DPH, poplatky za elektronický odpad a recyklačné poplatky, poplatky za autorské práva, 
ochrana spotrebiteľa, označovanie etiketami a osobitné odvetvové pravidlá; na tento účel 
požaduje vytvorenie systému jedného kontaktného miesta a podporu cezhraničných 
riešení elektronickej správy, ako je elektronická fakturácia a elektronické verejné 
obstarávanie;

3. poukazuje na význam zvýšenia v súčasnosti nízkej úrovne dôvery spotrebiteľov a dôvery 
v cezhraničné transakcie, a to posilnením presadzovania súčasných pravidiel v online 
prostredí a v cezhraničnom rozsahu, posilnením právomocí orgánov na ochranu práv 
spotrebiteľa, podporou spolupráce medzi verejnými orgánmi a zriadením efektívnych 
mechanizmov EÚ zameraných na monitorovanie a audit trhu, spracúvanie sťažností, 
riešenie sporov a kolektívne odškodňovanie;

4. je presvedčený, že dôveru spotrebiteľov možno ďalej podporiť zabezpečením dôvery 
verejnosti v online prostredie, odstránením obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, 
správy zhromažďovaných údajov, identifikácie cieľovej skupiny na základe správania 
spotrebiteľov, ako aj profilácie a reklamy, a zvyšovaním povedomia spotrebiteľov 
prostredníctvom vzdelávacích a informačných kampaní;

5. poukazuje na význam zjednodušenia dodávateľského reťazca a podmienok cezhraničného 
online obchodu a zaistenia ich vyššej transparentnosti tým, že sa stanovia predpisy 
o zavádzajúcich alebo neúplných informáciách o právach spotrebiteľov, celkových 
nákladoch a kontaktných údajoch obchodníkov a podporia sa najlepšie a spravodlivé 
postupy, odporúčania a usmernenia pre elektronické obchody;

6. domnieva sa, že vytvorenie samoregulačných kódexov správania obchodnými, 
profesijnými a spotrebiteľskými združeniami a vytvorenie európskej charty práv 
užívateľov by zvýšilo dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod, keďže by objasnilo 
práva a povinnosti všetkých subjektov informačnej spoločnosti;

7. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa podporovali celoeurópske logá a značky dôvery 
a kvality, ktoré spotrebiteľom pomôžu rozpoznať uznávaných online obchodníkov 
a podporia podniky EÚ v ich snahách prekročiť svoj domáci trh;

8. zdôrazňuje význam posilnenia dôvery v systémy cezhraničných internetových platieb 
(napr. kreditné alebo debetné karty a elektronické peňaženky) tým, že sa podporí škála 
platobných možností, posilní sa interoperabilita a spoločné normy, prekonajú sa 
technické prekážky, podporia sa najbezpečnejšie technológie elektronických transakcií, 
zosúladia sa právne predpisy o otázkach súkromia a bezpečnosti a podporí sa boj proti 
podvodným aktivitám, ako aj informovanosť a vzdelávanie verejnosti;

9. domnieva sa, že reforma odvetvia poštových služieb a podpora interoperability 
a spolupráce medzi poštovými systémami a službami môže mať významný vplyv 
na rozvoj cezhraničného elektronického obchodu, ktorý si vyžaduje nenákladnú 
a efektívnu distribúciu a sledovanie výrobkov; zdôrazňuje preto potrebu rýchleho 
vykonania tretej smernice o poštových službách (2008/6/ES);

10. domnieva sa, že mobilný obchod (m-obchod) môže byť dôležitou súčasťou 
elektronického obchodu, pretože môže osloviť milióny európskych občanov, ktorí 
využívajú mobilné telefóny a nepoužívajú osobné počítače, a tým prispieť k zbližovaniu 
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internetu a mobilných technológií a podporiť vedúce postavenie EÚ na trhu mobilných 
komunikácií;

11. domnieva sa, že vytvorenie a podpora spoločných, otvorených technických a operačných 
špecifikácií a noriem (pokiaľ ide o kompatibilnosť, interoperabilitu, dostupnosť, 
bezpečnosť, logistiku, dodávku atď.) uľahčí cezhraničný elektronický obchod tým, že 
spotrebiteľom, najmä ľahko zraniteľným a neskúseným počítačovým používateľom, 
poskytne podporu a prekoná operačné, technické, kultúrne a jazykové prekážky 
existujúce medzi jednotlivými členskými štátmi;

12. je presvedčený, že v EÚ by sa malo podporovať cezhraničné vyhľadávanie a reklama 
na internete, čím sa zlepší tok informácií pre spotrebiteľov a obchodníkov a zvýši sa ich 
schopnosť porovnávať medzi jednotlivými krajinami a rozlišovať ich ponuky; na tento 
účel požaduje úzku spoluprácu s odvetvím a podporu domén .eu;

13. zdôrazňuje, že pre ďalší rozvoj cezhraničného elektronického obchodu je dôležité, aby sa 
vytvoril ucelený celoeurópsky rámec ochrany a presadzovania práv duševného 
vlastníctva, pokiaľ ide o hmotný, ako aj virtuálny tovar, aby sa zintenzívnil boj proti 
nelegálnym a falšovaným výrobkom a službám a zvýšila sa informovanosť európskych 
spotrebiteľov o týchto otázkach;

14. požaduje, aby sa v rámci výskumných programov vytvorili inovačné výskumné projekty 
zamerané na podporu a zjednotenie trhu EÚ v oblasti elektronického obchodu tým, že sa 
zvýši dôvera spotrebiteľov, posilní sa ich postavenie a rozšíri sa škála výberu 
v digitálnom prostredí;

15. je presvedčený, že pre rozvoj európskeho digitálneho prostredia je nevyhnutná mediálna 
a počítačová gramotnosť a informovanosť, a vyzýva preto, aby sa organizovali 
vzdelávacie a informačné kampane zamerané na otázky ochrany spotrebiteľov, 
digitálneho súkromia a bezpečnosti, ako aj práv používateľov v digitálnom prostredí;

16. požaduje efektívne monitorovanie vývoja v oblasti elektronického obchodu z právneho, 
technického a hospodárskeho hľadiska a poukazuje na potrebu dôkladného posúdenia 
vplyvu všetkých rozhodnutí s dosahom na jednotný digitálny trh a informačnú 
spoločnosť;

17. konštatuje, že pre rozvoj elektronického obchodu je nevyhnutný ďalší rozvoj rýchleho 
a nenákladného širokopásmového prístupu, keďže jednou z najzávažnejších prekážok 
využívania elektronického obchodu je, že európski občania nemajú prístup k internetu.


