EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

V Bruseli 7. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
ELEKTRONICKÉHO OBCHODU A NEUTRALITY SIETE

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa
zainteresovaným stranám pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej
dohode o vystúpení, sa už na Spojené kráľovstvo nebudú od dátumu vystúpenia
vzťahovať právne predpisy EÚ v oblasti poskytovania služieb informačnej spoločnosti, a
to najmä smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode)4 a nariadenie (EÚ)
2015/2120 o otvorenom internete5. Bude to mať najmä tieto dôsledky:
1.

ZÁSADA KRAJINY PÔVODU (ELEKTRONICKÝ OBCHOD)

V súlade s ustanovením o vnútornom trhu (nazývaným aj zásada krajiny pôvodu) v
článku 3 smernice o elektronickom obchode podlieha poskytovateľ služieb informačnej
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch
služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa
ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).

spoločnosti6 právnej úprave členského štátu EÚ, v ktorom má sídlo, a nie rôznym
právnym úpravám členských štátov EÚ, v ktorých sa poskytujú jeho služby, hoci toto
ustanovenie umožňuje určité výnimky. Uvedené ustanovenie je doplnené pravidlom
zakazujúcim postupy predchádzajúceho udeľovania oprávnení a podobné požiadavky,
ktoré sa vzťahujú špecificky na poskytovateľov týchto služieb (článok 4 smernice o
elektronickom obchode). Okrem toho sú v smernici stanovené niektoré základné
požiadavky na informácie, ktoré sa majú poskytovať používateľom, na uzatváranie
zmlúv online a na online komerčné oznámenia (články 5 až 11 smernice o elektronickom
obchode). Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je v určitých
prípadoch obmedzená (oddiel 4 kapitoly II smernice o elektronickom obchode).
Od dátumu vystúpenia sa už poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí majú
sídlo v Spojenom kráľovstve a poskytujú služby informačnej spoločnosti v EÚ, nebudú
môcť spoliehať na zásadu krajiny pôvodu ani na uvedené pravidlo, ktoré zakazuje
postupy predchádzajúceho udeľovania oprávnení. Už sa na nich nebudú vzťahovať ani
základné informačné požiadavky stanovené v smernici o elektronickom obchode. Na
spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve poskytujúce služby informačnej
spoločnosti v EÚ sa preto bude vzťahovať právomoc jednotlivých členských štátov EÚ27. Každý členský štát EÚ-27 bude mať právo podriadiť poskytovanie takýchto služieb
svojim vnútroštátnym právnym predpisom, ktorých súčasťou môžu byť aj postupy
predchádzajúceho udeľovania oprávnení alebo pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa
majú poskytovať používateľom. Na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb so
sídlom v Spojenom kráľovstve sa už navyše nebudú vzťahovať obmedzenia
zodpovednosti stanovené v smernici o elektronickom obchode.
2.

NEUTRALITA SIETE

V nariadení (EÚ) 2015/2120 o otvorenom internete sú stanovené spoločné pravidlá na
zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou pri
poskytovaní služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov. Hoci
sa tieto pravidlá od dátumu vystúpenia na Spojené kráľovstvo už nebudú vzťahovať,
bude sa nimi naďalej riadiť poskytovanie služieb prístupu k internetu v EÚ-27 bez
ohľadu na to, kde má sídlo poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti.
Všeobecné informácie o elektronickom obchode a službách informačnej spoločnosti sú
uvedené na webovom sídle Komisie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecommerce-directive. Táto stránka bude v prípade potreby aktualizovaná o ďalšie
informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva.
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Služby informačnej spoločnosti sú vymedzené ako „každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za
odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu
služieb“ [pozri článok 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9.
septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických
predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015,
s. 1)].
Smernica o elektronickom obchode sa vzťahuje napríklad na online informačné služby (ako sú online
noviny), online predaj výrobkov a služieb (knihy, finančné služby a služby cestovného ruchu), online
reklama, odborné služby (právnici, lekári, realitní agenti), služby v oblasti zábavy a základné
sprostredkovateľské služby (prístup na internet, informačný prenos a hosting, t. j. ukladanie informácií
na hostiteľskom počítači). K týmto službám patria aj služby poskytované príjemcovi bezplatne, ktoré
sú financované napríklad reklamou alebo sponzorskými príspevkami.
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