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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 74. redni seji, 31. 8. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na
podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o
spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 74. redni seji, 31. 8. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije
na podlagi drţavljanstva, prebivališča ali sedeţa strank na notranjem trgu ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim
zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04,
43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Jernej Tovšak, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki je predstavil poglavitne rešitve in cilj predlagane uredbe. Izpostavil je splošni
cilj, da se omogoči boljši dostop do blaga in storitev na enotnem trgu, tako, da se prepreči
diskriminacija trgovcev, ki delijo trg glede na prebivališče strank. Povedal je, da RS
načeloma podpira predlog uredbe, saj le ta omogoča boljši dostop do blaga in storitev na
enotnem trgu. Slovenski potrošniki so namreč zaradi različne vrste geoblokiranja pogosto
prikrajšani za ponudbo storitev in vsebin, ki so na voljo potrošnikom iz večjih drţav. Pojasnil
je, da RS vlaga preučitveni pridrţek in navedel razloge, ki se nanašajo predvsem na učinke
predvidenega ukrepa.
Člani komisije ugotavljajo, da bi s predlagano zakonodajo zagotovili, da potrošniki, ki ţelijo
osebno ali prek spleta kupiti proizvode ali storitve v drugi drţavi EU, ne bodo diskriminirani
glede dostopa do cen in prodajnih ali plačilnih pogojev, če za to ne obstajajo objektivni
razlogi, kot so DDV ali nekatere pravne določbe glede javnega interesa.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje dostopa do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami
oziroma drugih zaščitenih vsebin. V zvezi s tem je bil izpostavljen 4. člen predloga uredbe, ki
določa izključena področja uporabe. Po pojasnilu predstavnika Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, so storitve, katerih glavna značilnost je zagotavljanje dostopa in
uporabe do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami ali drugih zaščitenih vsebin, izvzete iz
področja uporabe.
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Član komisije je izpostavil problematiko škodljivega motenja, ki je prizadelo določene dele
Slovenije zaradi radiodifuznega oddajanja Italije, ki ni v skladu z mednarodnimi dogovori o
usklajevanju. Gre za to, da slovenski prebivalci, zaradi škodljivega motenja frekvenc od
druge drţave, ne morejo poslušati radijskih postaj v svojem jeziku. Do teţav z radijskimi
frekvencami prihaja, ker je Italija podelila italijanskim radijskim postajam nekatere frekvence,
ki jih uporablja Slovenija, posledično pa je uporaba frekvenc slovenskim postajam oteţena ali
celo onemogočena. Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je izrazil
mnenje, da gre za situacijo, na katero se predlog uredbe ne nanaša.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi
drţavljanstva, prebivališča ali sedeţa strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES)
št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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