Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 061-06-2/2019/3
Ljubljana, 30. 5. 2019

Predlog
ZAPISNIK

7. izredne seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske
zadeve, ki je bila v sredo, 15. maja 2019, ob 10.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je začela ob 10.00 uri in zaključila ob 10.30 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, prof. dr.
Branka Kalenić Ramšak, mag. Igor Velov, Bojana Potočan, mag. Miroslav Ribič in
Franc Kangler
Opravičeno odsoten:
 član: mag.Peter Požun
Ostala prisotna:
 Franc Stanonik in Suzana Papež Skubic, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Dnevni

r e d:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o dopolnitvi
pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede večstranskih pogajanj o
pravilih in obvezah na področju elektronskega trgovanja, EPA 580-VIII, EU U 926
Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep
Sveta o dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede
večstranskih pogajanj o pravilih in obvezah na področju elektronskega trgovanja (v
nadaljevanju: Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo, na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim 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.

Dopolnilno obrazložitev je podal Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za
notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavil je
predlagane pogajalske smernice in Predlog stališča. Opisal je prizadevanja v okviru
Svetovne trgovinske organizacije ( v nadaljevanju: WTO ) za začetek pogajanj o vseh
trgovinskih vidikih elektronskega trgovanja. Pričakuje se, da bodo večstranska
pogajanja o tej vsebini obsežna in dolgotrajna. Pomembno je, da se na ravni EU
sprejme okvir pogajalskih smernic, da se pri obravnavi vsebin, ki so že urejene z
evropsko zakonodajo in v zvezi s katerimi ima EU določene zadržke, v celoti zagotovi
spoštovanje pravnega reda EU, vključno z okvirom za varstvo osebnih podatkov.
Slovenija ne izraža zadržkov do predlaganih vsebin in načeloma podpira Priporočilo
za sklep Sveta. Pridržuje pa si pravico do spremembe stališča v primeru, ko bi prišlo
do bistvenih odstopanj od trenutne verzije zadevnega Priporočila.
Člani komisije ugotavljajo,da gre v primeru področja elektronskega trgovanja za
nadaljevanje širših pogajanj v okviru WTO, ki potekajo že več let. Slovenija je na
enajsti ministrski konferenci WTO, 13. decembra 2017, podprla skupno izjavo o
elektronskem trgovanju in s tem namero, da se začne raziskovalno delo, ki bi vodilo
do prihodnjih pogajanj v okviru WTO o trgovinskih vidikih elektronskega trgovanja.
Raziskovalno delo je bilo zaključeno 2018. 76 članic WTO, vključno z EU, je 25.
januarja 2019 potrdilo, da nameravajo začeti pogajanja v okviru WTO o trgovinskih
vidikih elektronskega trgovanja
Člani komisije podpirajo potek pogajanj v okviru WTO, saj multilateralna pravila
omogočajo potrošnikom in gospodarskim subjektom večjo enotnost in pravno varnost
kot bilateralni ali regionalni trgovinski sporazumi. Poudarjajo,da bi moral biti cilj
pogajanj razvoj pravil in obvez, ki bi ustrezali visokim standardom, že doseženim na
ravni EU in s sodelovanjem čim večjega števila članic WTO. Pogajanja bi morala
upoštevati edinstvene priložnosti za članice WTO v zvezi z elektronskim trgovanjem
in izzive, s katerimi se te srečujejo na tem področju. Zato bi morala pravila in obveze
omogočati ustrezno prožnost. Poudarjajo pa, da morajo biti vsa pravila ali obveze, o
katerih se dogovori Evropska unija, v skladu s pravnim okvirom EU. Pravila, ki jih EU
predlaga v dvostranskih pogajanjih in pravila, ki jih EU lahko predlaga v WTO, lahko
temeljijo le na zakonodaji EU o notranjem trgu na področju digitalne trgovine in
telekomunikacijskih storitev ter morajo biti popolnoma skladna s to zakonodajo.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o
dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede večstranskih
pogajanj o pravilih in obvezah na področju elektronskega trgovanja.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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