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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PREDPISI EU NA PODROČJU ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA IN INTERNETNE NEVTRALNOSTI

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumomo izstopu1 določi drug datum.2 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba deležnike opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali predpisi EU
na področju opravljanja storitev informacijske družbe, zlasti ne Direktiva 2000/31/ES
(Direktiva o elektronskem poslovanju)4 in Uredba 2015/2120 o odprtem internetu5. To
ima zlasti naslednje posledice:

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.

3

Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih
storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o
elektronskem poslovanju), UL L 178, 17.7.2000, str. 1.

5

Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi
ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta, UL L 326, 26.11.2015, str. 1).

1.

NAČELO DRŽAVE IZVORA (ELEKTRONSKO POSLOVANJE)

V skladu s klavzulo o notranjem trgu (imenovano tudi načelo države izvora) iz člena 3
Direktive o elektronskem poslovanju se za ponudnika storitev informacijske družbe6
uporablja zakonodaja države članice EU, v kateri ima sedež, in ne različni zakoni držav
članic EU, v katerih opravlja storitve, čeprav klavzula omogoča nekatere izjeme. To
klavzulo dopolnjuje pravilo, ki prepoveduje mehanizme predhodne odobritve in podobne
zahteve, ki se uporabljajo posebej za ponudnike teh storitev (člen 4 Direktive o
elektronskem poslovanju). V Direktivi so poleg tega določene nekatere osnovne zahteve
glede informacij, ki jih je treba zagotoviti uporabnikom, spletnega sklepanja pogodb in
spletnih komercialnih sporočil (oddelek 4, poglavja II Direktive o elektronskem
poslovanju). Odgovornost posrednih ponudnikov storitev je v nekaterih primerih
omejena (oddelek 4 Direktive o elektronskem poslovanju).
Ponudniki storitev informacijske družbe s sedežem v Združenem kraljestvu, ki
zagotavljajo storitve informacijske družbe v EU, se od datuma izstopa ne bodo mogli več
zanašati na načelo države izvora in omenjeno pravilo o prepovedi mehanizmov
predhodne odobritve. Osnovne zahteve glede informacij, določene v Direktivi o
elektronskem poslovanju, zanje ne bodo več veljale. Posledično bo za podjetja s sedežem
v Združenem kraljestvu, ki opravljajo storitve informacijske družbe v EU, pristojna vsaka
posamezna država članica EU-27. Vsaka država članica EU-27 bo upravičena, da za
opravljanje takih storitev uporablja svoje nacionalne predpise, vključno z, na primer,
mehanizmi predhodnih dovoljenj ali predpisi o informacijah, ki jih je treba zagotoviti
uporabnikom. Poleg tega se omejitve odgovornosti, določene v Direktivi o elektronskem
poslovanju, ne uporabljajo več za posredne ponudnike storitev s sedežem v Združenem
kraljestvu.
2.

INTERNETNA NEVTRALNOST

Z Uredbo (EU) 2015/2120 o odprtem internetu so določena skupna pravila za enako in
nediskriminatorno obravnavo prometa pri opravljanju storitev dostopa do interneta ter s
tem povezanih pravic končnih uporabnikov. Ta pravila se od datuma izstopa sicer ne
bodo več uporabljala za Združeno kraljestvo, vendar bodo še naprej urejala opravljanje
storitev dostopa do interneta v EU-27, ne glede na to, kje ima ponudnik storitev
informacijske družbe sedež.
Spletišče Komisije https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
vsebuje splošne informacije o e-trgovanju in storitvah informacijske družbe. Spletna
stran bo po potrebi posodobljena z nadaljnjimi informacijami o izstopu Združenega
kraljestva.
6

Storitev informacijske družbe pomeni „katero koli storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo,
elektronsko in na posamezno zahtevo prejemnika storitev“ (glej člen 1(1)(b) Direktive (EU)
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, UL L 241,
17.9.2015, str. 1).
Primeri storitev, ki jih zajema Direktiva o elektronskem poslovanju, vključujejo spletne informacijske
storitve (kot so spletni časopisi), spletno prodajo izdelkov in storitev (knjig, finančnih storitev in
potovalnih storitev), spletno oglaševanje, poklicne storitve (odvetnike, zdravnike, nepremičninske
posrednike), razvedrilne storitve in osnovne posredniške storitve (dostop do interneta ter prenos in
gostovanje informacij). Med te storitve spadajo tudi storitve, ki se za prejemnika opravijo brezplačno
in se na primer financirajo prek oglaševanja ali sponzoriranja.
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