
PE690.058v01-00

Vprašanje za ustni odgovor O-000010/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anna Cavazzini
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Zadeva: Ocena uredbe o geografskem blokiranju

Uredba (EU) 2018/302 prepoveduje neupravičene geografske omejitve pri prodaji blaga in storitev v 
EU in se je začela uporabljati decembra 2018 kot del svežnja ukrepov o enotnem digitalnem trgu. Ta 
je bil sprejet, da bi olajšali čezmejno e-trgovanje in potrošnikom zagotovili enake pravice dostopa do 
trgovčevega blaga ali storitev in pod enakimi pogoji, ne glede na to, kje se nahajajo, s čemer bi 
pomagali preprečiti razdrobljenost trga. Komisija je 30. novembra 2020 objavila prvo ocenjevalno 
poročilo, v katerem je analizirala prvih 18 mesecev izvajanja (COM(2020)0766)1.

V poročilu so sicer navedeni nekateri prvi pozitivni učinki uredbe, kot so upad števila primerov 
blokiranega dostopa do spletišč ali števila preusmeritev potrošnikov na druga spletišča, vendar je še 
vedno prisotnih več ovir, zlasti zaradi zahtev glede prebivališča ali lokacije plačila pri registraciji in 
plačilu, pa tudi glede izvrševanja uredbe.

1. V večini držav članic je opaziti znatne zamude pri izvajanju uredbe o geografskem blokiranju. 
Katere konkretne ukrepe bo Komisija sprejela, da bo zagotovila ne samo izvrševanje, temveč bo 
tudi njegovo skladnost in učinkovitost v vseh državah članicah? Kako namerava Komisija 
dodatno okrepiti nadzor in izvrševanje dejavnosti mreže za sodelovanje na področju varstva 
potrošnikov?

2. Omejitve dostave pri čezmejnem nakupovanju, ki jih uredba sicer neposredno ne obravnava, še 
vedno zadevajo več kot 50 % poskusov nakupa, kar je v nasprotju s pričakovanju potrošnikov. 
Katere ukrepe bo Komisija sprejela, da bi olajšala čezmejno delovanje trgovcev in okrepila enotni 
trg?

3. Klavzula o pregledu določa oceno področja uporabe uredbe. V ocenjevalnem poročilu se 
ugotavlja vse večje povpraševanje po čezmejnem dostopu do avdiovizualnih storitev, ki so 
pogosto geografsko blokirane. Da bi rešila to vprašanje, je Komisija napovedala, da bo 
vzpostavila dialog z deležniki, na podlagi katerega naj bi spodbudili razširjanje kakovostnih 
vsebin po EU. Kakšni so konkretni cilji in izboljšave, h katerim naj bi se po pričakovanjih Komisije 
industrija zavezala? Ali bo Komisija predlagala spremembo te uredbe, če cilji ne bodo doseženi?
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1 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o prvem kratkoročnem pregledu uredbe o geografskem blokiranju.


