
 
Zakaj EU hoče regulirati gospodarske vidike
spletnih platform?
 
Spletne platforme prinašajo gospodarske prednosti, a tudi slabosti. Preberite, kako bo
EU prispevala k varnejšemu, bolj pravičnemu in bolj preglednemu spletu.
 

V zadnjih dveh desetletjih se je splet izjemno spremenil: doživeli smo vzpon novih tehnologij in
podjetij, novih načinov dela, nakupovanja, iskanja namestitev in celo naročanja hrane in
prevoza. Direktiva o spletnem poslovanju, ki velja za temelj digitalnega skupnega trga, je bila
sprejeta leta 2000, ko so platforme, kot so Amazon, Google ali Booking, komaj dobro začenjale
poslovati, Facebook, Airbnb in Instagram pa sploh še niso obstajali.
 
Zakonodaja EU mora slediti razvoju spleta in zato EU dela na novem zakonodajnem okviru:
aktu o digitalnih storitvah. Ta bo začrtal smernice za novo spletno pokrajino, tudi za spletne
platforme, in s tem zagotovil boljše, varnejše digitalno okolje za uporabnike in podjetja širom
EU. 
 
Gospodarski pomen spletnih platform 
Vzpon spletnih platform štejemo med najbolj bistvene spremembe v zadnjih dvajsetih letih. Med
njimi so spletne trgovine, družbeni mediji, trgovine z aplikacijami, spletne strani za primerjavo
cen in tudi brskalniki. Težko si je predstavljati življenje brez njih. 
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/illegal-offline-it-should-be-illegal-online-too_N01-AFPS-201014-DIGS_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/illegal-offline-it-should-be-illegal-online-too_N01-AFPS-201014-DIGS_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29648797
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-platforms-digital-single-market


Platforme so olajšale čezmejno trgovanje znotraj EU in s tretjimi državami, s čimer so
potrošnikom prinesle številne ugodnosti in odprle nove priložnosti za evropska podjetja in
trgovce. Sodeč po podatkih Evropske komisije že milijon podjetij v EU prodaja izdelke in storitve
prek spletnih platform, več kot 50 odstotkov malih in srednjih podjetij, ki prodajajo na spletnih
platformah, pa prodaja tudi preko meja.
 

Izzivi glede spletnih platform, ki jih EU hoče urediti 
Nove priložnosti pa prinašajo tudi nova tveganja. Evropski potrošniki so izpostavljeni novim
nezakonitim izdelkom, dejavnostim in vsebinam, nova spletna podjetja pa le stežka vstopajo na
trg, ki ga obvladujejo velike platforme. Velike platforme so zmožne povezati veliko število
podjetij z velikim številom potrošnikov, hkrati imajo dostop do velike količine podatkov. To jim
omogoča, da nadzorujejo in postavljajo standarde za pomembna področja digitalnega
gospodarstva. EU želi ponovno prevzeti pobudo za oblikovanje teh področij na evropski ravni
ter postaviti standarde za preostali svet. 
 
Kako se EU loteva teh izzivov? 
Ključne točke akta o digitalnih storitvah:

Zadnjih 20 let so zaznamovale spremembe spletnega sveta. ©AdobeStock_vegefox.com
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Veljati mora tako za evropska podjetja kot za tista s sedežem drugje, ki pa prodajajo
evropskim potrošnikom, in za vse digitalne storitve, ne le za spletne platforme. 
Potrošnikom mora biti  zagotovljena enaka varnost pri  nakupovanju v spletnih in
tradicionalnih trgovinah. Kar je nezakonito v fizičnem svetu, mora biti tudi na spletu,
in platforme se morajo bolj  intenzivno lotiti  trgovcev, ki  prodajajo ponarejene ali
nevarne izdelke.  
Vpeljava pravila "poznajte svojo poslovno stranko" bi  od platform zahtevala,  da
preverjajo in ustavijo prevarantska podjetja, ki uporabljajo njihove storitve za prodajo
nevarnih izdelkov ali širjenje dezinformacij.  
Akt o digitalnih storitvah naj novim podjetjem olajša vstop na trg tako, da se bo lotil
nekonkurenčnega  stanja,  ki  so  ga  ustvarili  veliki  digitalni  igralci  -  ki  trenutno
postavljajo pravila za svoje uporabnike in tekmece. Predlagni predpisi naj preprečijo
velikim platformam, da delujejo kot vratarji za dostop do trga. 
Predpisi  naj  zagotovijo  jasna pravila  glede  boja  proti  nezakonitim in  škodljivim
spletnim vsebinam.
 

Ozadje in naslednji koraki 
Evropska komisija je konec leta 2020 predstavila predlog novega akta o digitalnih storitvah in
akta o digitalnih trgih. Parlament je dosegel dogovor s Svetom in 5. julija 2022 sprejel oba akta.
 
Svet naj bi akt o digitalnih trgih odobril julija, akt o digitalnih storitvah pa septembra. Podrobnosti
o tem, kdaj bosta uredbi pričeli veljati, preverite v sporočilu za javnost, ki je med povezavami v
razdelku Več.
 
Več o tem, kaj sta akt o digitalnih trgih in akt o digitalnih storitvah.
 
Več
Digitalne storitve: sprejeti prelomni ukrepi za odprto in varnejše spletno okolje (5. julij 2022)
Zakonodajni vozni red: Akt o digitalnih storitvah
Akt o digitalnih storitvah: reguliranje platform, da bo splet za uporabnike varnejši
Akt o digitalnih trgih: Parlament pripravljen na začetek pogajanj s Svetom
Evropska komisija: Novi predpisi o spletnem poslovanju
Vprašanja in odgovori: akt o digitalnih storitvah
Vprašanja in odgovori: akt o digitalnih trgih
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/digitalna-preobrazba/20211209STO19124/kaj-sta-akt-o-digitalnih-trgih-in-akt-o-digitalnih-storitvah
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220701IPR34364/digitalne-storitve-sprejeti-prelomni-ukrepi-za-odprto-spletno-okolje
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220114IPR21017/akt-o-digitalnih-storitvah-reguliranje-platform
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20211210IPR19211/akt-o-digitalnih-trgih-parlament-pripravljen-na-zacetek-pogajanj-s-svetom
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/QANDA_20_2348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_20_2349/QANDA_20_2349_EN.pdf

