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Parlament odhlasoval zrušenie prekážok pri
cezhraničnom online nakupovaní
 

online nakupovanie v EÚ bez zablokovania alebo automatického presmerovania 
rovnaké podmienky a ceny pre domácich nakupujúcich a klientov z iných štátov EÚ 
63% v prieskume hodnotených webov neumožňuje nákupy z iných štátov EÚ
 

Poslanci v utorok schválili nariadenie, ktoré rozšíri a zjednoduší online prístup k
cezhraničnému nákupu produktov a vstupeniek, k rezerváciám hotelového ubytovania či
prenájmu automobilov.
 
Nová právna úprava, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 557 (za): 89 (proti): 33 (zdržalo sa
hlasovania),  zakáže geografické  blokovanie  potenciálnych  zákazníkov  prehliadajúcich  si
internetové stránky zaregistrované v iných krajinách Únie a umožní im tak vybrať si zo širšej
ponuky webov ponúkajúcich nimi vyhľadávané položky. Internetové stránky tak nebudú môcť
snahu klientov z iných členských štátov EÚ o zakúpenie alebo objednanie tovaru či služby
zablokovať ani  ich automaticky presmerovať na iný web z dôvodu ich štátnej  príslušnosti,
miesta bydliska alebo dočasného pobytu.
 
 
 
Obchodníci budú musieť pristupovať k online nakupujúcim z iných štátov Únie rovnako, akoby
išlo o miestnych zákazníkov. Potenciálnym klientom teda budú nútení ponúknuť svoj produkt či
službu za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok, pokiaľ ide o:
 
 
 

nákup a doručenie tovaru - napríklad domáceho spotrebiča, elektroniky či oblečenia -
pokiaľ  doručenie  do  daného  členského  štátu  obchodník  ponúka  vo  svojich
všeobecných  podmienkach,
 

 
 

nákup tovaru a jeho vyzdvihnutie po vzájomnej dohode obchodníka so zákazníkom
na mieste v inom členskom štáte, doručenie v rámci ktorého obchodník ponúka vo
svojich všeobecných podmienkach,
 

 
 

zakúpenie elektronicky poskytovanej služby, ktorá nie je chránená autorským právom
a nepodlieha žiadnej inej forme ochrany jej využívania - napríklad cloudové služby,
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•

služby uskladňovania údajov, webhosting či firewallová ochrana,
 

 
 

objednanie služby, ktorú obchodník poskytuje vo svojich priestoroch alebo inde na
území  členského  štátu,  kde  vykonáva  svoju  činnosť  -  napríklad  rezervácia
hotelového ubytovania, prenájom automobilu alebo vstupenka na športové podujatie,
hudobný festival či do zábavného parku.
 

 
 
Nariadenie zakazuje aj odlišné zaobchádzanie so zákazníkmi na základe miesta vydania ich
kreditnej  alebo debetnej karty.  Predávajúci  si  budú môcť naďalej  slobodne zvoliť  pre nich
všeobecne prípustné spôsoby úhrady. Pokiaľ sa však rozhodnú akceptovať platbu kartami nimi
zadefinovaných značiek, nebudú môcť odmietnuť platbu kartou danej značky vydanej v inom
členskom štáte.
 
 
 
Možné rozšírenie pôsobnosti na obsah chránený autorským právom  
 
 
 
Nové nariadenie sa zatiaľ nebude vzťahovať na digitálny obsah podliehajúci autorským právam,
teda na elektronické knihy, stiahnuteľnú hudbu či online hry. Parlament však presadil, aby sa
súčasťou právnej úpravy stala takzvaná doložku o preskúmaní, na základe ktorej sa Európska
komisia do dvoch rokov po vstupe nariadenia do platnosti bude zaoberať možnosťou rozšírenia
zákazu geografického blokovania aj na tento typ produktov.
 
 
 
Komisia sa tiež zaviazala preskúmať možné rozšírenie pôsobnosti nariadenia na audiovizuálne
služby a služby v oblasti dopravy, napríklad na nákup cestovných lístkov či leteniek.
 
 
 
Vyhlásenie spravodajkyne
 
 
 
„Nová právna norma EÚ v oblasti geografického blokovania je dôležitým krokom smerom k ešte
konkurencieschopnejšiemu a integrovanejšiemu jednotnému digitálnemu trhu v  prospech
zákazníkov aj  obchodníkov. Predstavuje tiež ďalší míľnik v boji  proti  diskriminácii  klientov
založenej na ich štátnej príslušnosti alebo na ich mieste bydliska, ku ktorej by v našej jednotnej
Európe nikdy nemalo dochádzať. Dokázali sme, že Európska únia dokáže priniesť občanom
naprieč Európou konkrétne výsledky a pozitívne zmeny v ich každodennom živote,” uviedla
spravodajkyňa Róża Thun (EPP, PL).
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html


 
 
Ďalší postup
 
 
 
Po  schválení  plénom EP  musí  nové  nariadenie  o odstránení  geografického   blokovania
formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové predpisy nadobudnú účinnosť deväť mesiacov
po ich zverejnení  v Úradnom vestníku EÚ.
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Prieskum Európskej komisie vo forme fiktívnych nákupov odhalil, že približne 63% webových
stránok neumožňuje nákupy zákazníkom z iných členských štátov EÚ. V prípade tovarov sa
geografické blokovanie prejavilo najviac pri  elektrických domácich spotrebičoch (86%), pri
službách boli  najblokovanejšími online rezervácie v offline sektore voľnočasových aktivít  -
napríklad pri  predaji  lístkov na športové podujatia (40%).
 
 
 
Spotrebitelia v EÚ majú podľa prieskumu stále väčší záujem o cezhraničné internetové nákupy.
Za  ostatných  desať  rokov  sa  počet  Európanov  nakupujúcich  v  online  prostredí  takmer
zdvojnásobil.
 
 
 
Nariadenie proti neodôvodnenému geografickému blokovaniu je súčasťou balíka predpisov o
elektronickom obchode, kam patrí aj legislatíva v oblasti cezhraničného doručovania balíkov, o
ktorej bude plénum hlasovať v marci, a právna úprava posilňujúca ochranu spotrebiteľov, ktorú
EP schválil v novembri 2017.
 
 
 
 
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentu: Nariadenie
 
Twitter: #DigitalSingleMarket
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http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=30050
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171214IPR90302/better-cross-border-parcel-delivery-services-to-boost-e-commerce
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171110IPR87814/buying-online-parliament-beefs-up-protection-against-fraudsters


Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Konsolidované znenie schváleného nariadenia
Text vyhlásenia Európskej komisie
Schválený text bude neskôr k dispozícii aj tu (zvoľte dátum 06.02.2018)
Sledujte rozpravu zo záznamu (05.02.2018)
Sledujte tlačovú konferenciu (06.02.2018 o 15h00)
Priebeh prerokúvania
Multimediálny materiál
Koniec geografického blokovania a automatického presmerovania pri online nákupoch (článok,
02.02.2018)
EuroparlTV: Nakupovanie cez internet prekonáva nákupy v kamenných obchodoch
(18.01.2018)
Think tank EP: Geografické blokovanie
Eurostat - štatistiky elektronického obchodu: 68% používateľov internetu nakupovalo v roku
2017 online

Isabel Teixeira NADKARNI
Tlačová atašé
Press

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=070-070&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=069-069&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?date=05-02-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/video?event=20180206-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180126STO94142/koniec-geoblokovania-a-automatickeho-presmerovania-pri-online-nakupoch
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180126STO94142/koniec-geoblokovania-a-automatickeho-presmerovania-pri-online-nakupoch
https://www.europarltv.europa.eu/sk/programme/society/merry-digital-christmas
https://www.europarltv.europa.eu/sk/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Sona MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 259 429 695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@ep.europa.eu
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Parlament odbúrava cezhraničné prekážky pri  nakupovaní online

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume DUCH GUILLOT
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

6 I 6


