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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN ZAKONODAJA EU NA PODROČJU
GEOGRAFSKEGA BLOKIRANJA

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) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum2. Takrat bo Združeno kraljestvo
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 bo več uporabljala Uredba (EU)
2018/3024 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik
diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na
notranjem trgu. To ima zlasti naslednje posledice:
1.

STRANKE

Uredba (EU) 2018/302 od datuma začetka uporabe (3. decembra 2018) prepoveduje
diskriminacijo na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali sedeža strank, vključno z
neupravičenim geografskim blokiranjem, pri nekaterih čezmejnih transakcijah med
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Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi
neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja
prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu, UL L 60 I, 2.3.2018, str. 1.

trgovcem in stranko pri prodaji blaga in opravljanju storitev v EU. Zlasti določa
naslednje ukrepe, ki ščitijo stranke5:
 prepoved diskriminatornega blokiranja ali omejevanja dostopa strank do spletnih
vmesnikov trgovcev (npr. spletišča) in njihovega preusmerjanja na drug spletni
vmesnik brez predhodne privolitve stranke (člen 3);
 prepoved trgovcem, da bi v določenih primerih na diskriminatorni podlagi uporabljali
različne pogoje za dostop strank do blaga in storitev (člen 4; neuradno znano kot
načelo „kupuj kot lokalno prebivalstvo“);
 nediskriminacijo iz razlogov, povezanih s plačilom (člen 5).
Fizične osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu (ki nimajo državljanstva države
članice) ali podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu od datuma izstopa ne bodo
upravičeni do koristi iz naslova Uredbe (EU) 2018/302:
 Prvič, navedene osebe ali podjetja, ki želijo dostopati do spletnih strani v EU, ne bodo
upravičeni do koristi od zgoraj navedene prepovedi glede dostopa do spletnih
vmesnikov trgovcev. To pomeni, da bi lahko trgovec te stranke blokiral, omejil ali
preusmeril na posebne različice svoje spletne strani, ki bi se lahko razlikovale od
različic, do katerih so stranke sprva želele imeti dostop.
 Drugič, takšne osebe ali podjetja ne bodo imeli jamstva, da bodo lahko v EU
„kupovali kot lokalno prebivalstvo“ v okoliščinah, ki jih zajema člen 4 Uredbe,
vključno z izkoriščanjem enakih cen in pogojev v zvezi z dobavo blaga in storitev kot
domačini (tj. stranke v matični državi članici trgovca). To bo te stranke na primer
prizadelo na področju nespletne in spletne prodaje blaga in storitev, kot so blago, ki se
dobavi ali prevzame na ozemlju EU, vstopnice za športne prireditve ali zabaviščne
parke v državah članicah in prodaja elektronsko opravljenih storitev, kot so storitve
gostovanja.
 Tretjič, takšne osebe ali podjetja, ki uporabljajo plačilna sredstva iz Združenega
kraljestva, ne bodo zaščiteni pred uporabo različnih pogojev za plačilno transakcijo s
strani trgovcev, kot jih ponujajo strankam v EU, ali če jim bo onemogočen nakup iz
razlogov, povezanih s plačilom, če (bodo želeli) za blago ali storitve plačati
elektronsko.
2.

TRGOVCI

Uredba (EU) 2018/302 se uporablja za vse trgovce, ki poslujejo v EU, ne glede na to, ali
imajo ti trgovci sedež v EU ali tretji državi (uvodna izjava 17).
Zato bodo od datuma izstopa trgovci, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu in ponujajo
svoje blago ali storitve strankam v EU, še naprej morali spoštovati pravila, ki jih v zvezi
s temi dejavnostmi določa Uredba (EU) 2018/302.
Splošne informacije o geografskem blokiranju so dostopne na spletnih straneh Komisije
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market).
Te
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spletne strani bodo po potrebi posodobljene z nadaljnjimi informacijami o izstopu
Združenega kraljestva.
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