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Predlog spremembe 252 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem neupravičene 

diskriminacije, ki posredno ali neposredno 

temelji na državljanstvu ali kraju 

prebivališča potrošnikov, in z opredelitvijo 

primerov, v katerih ni mogoče upravičiti 

drugačne obravnave v skladu s členom 

20(2) Direktive 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem neupravičene 

diskriminacije, ki posredno ali neposredno 

temelji na državljanstvu, kraju prebivališča 

ali kraju sedeža strank, in z opredelitvijo 

primerov, v katerih ni mogoče upravičiti 

drugačne obravnave v skladu s členom 

20(2) Direktive 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji na 

državljanstvu, kraju prebivališča, začasni 

lokaciji ali kraju sedeža strank, in dodatno 

dopolniti člen 20 Direktive 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga in 

doseči visoko raven varstva potrošnikov s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji na 

državljanstvu ali kraju prebivališča 

potrošnikov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem neupravičene 
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posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

diskriminacije, ki posredno ali neposredno 

temelji na državljanstvu ali kraju 

prebivališča potrošnikov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji na 

državljanstvu, kraju prebivališča, kraju 

začasne lokacije ali kraju sedeža strank. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ta uredba ne sme omejevati 

svobode gospodarske pobude in 

pogodbene svobode, ki ju določa člen 16 

Listine Unije o temeljnih pravicah. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba se uporablja za naslednje 

okoliščine: 

2. Ta uredba se ne uporablja za 

izključno nacionalne primere, v katerih so 

vsi ustrezni elementi transakcije omejeni 

na eno samo državo članico. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  260 

Virginie Rozière 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba se uporablja za naslednje 

okoliščine: 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  262 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima potrošnik kraj 

prebivališča; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima potrošnik kraj 

prebivališča; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima potrošnik kraj 

prebivališča; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Dennis de Jong 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

(a) če trgovec ali dobavitelj prodaja 

blago, opravlja storitve ali želi to storiti v 

državi članici, ki ni tista, v kateri ima 

stranka kraj prebivališča ali kraj sedeža; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  266 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža; 

(a) če trgovec prodaja blago, opravlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, ki 

ni tista, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča, kraj začasne lokacije ali kraj 

sedeža; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec prodaja blago, 

zagotavlja storitve ali želi to storiti v državi 

članici, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža, vendar je 

stranka državljanka druge države članice; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri ima stranka kraj prebivališča ali 

kraj sedeža, vendar je stranka državljanka 

druge države članice; 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, 

potrošnik pa je državljan druge države 

članice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri ima stranka kraj prebivališča ali 

kraj sedeža, vendar je stranka državljanka 

druge države članice; 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri ima potrošnik kraj prebivališča, 

vendar je potrošnik državljan druge države 

članice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  270 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 
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kateri ima stranka kraj prebivališča ali 

kraj sedeža, vendar je stranka državljanka 

druge države članice; 

kateri ima potrošnik kraj prebivališča, 

vendar je državljan druge države članice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  271 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri ima stranka kraj prebivališča ali kraj 

sedeža, vendar je stranka državljanka druge 

države članice; 

(b) če trgovec ali dobavitelj prodaja 

blago, zagotavlja storitve ali želi to storiti v 

državi članici, v kateri ima stranka kraj 

prebivališča ali kraj sedeža, vendar je 

stranka državljanka druge države članice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec prodaja blago, 

zagotavlja storitve ali želi to storiti v državi 

članici, v kateri je stranka začasno, 

vendar v njej nima prebivališča ali sedeža. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je stranka začasno, vendar v njej 

nima prebivališča ali sedeža. 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je potrošnik začasno, vendar v njej 

nima prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je stranka začasno, vendar v njej 

nima prebivališča ali sedeža. 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je potrošnik začasno, vendar v njej 

nima prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  275 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je stranka začasno, vendar v njej 

nima prebivališča ali sedeža. 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je potrošnik začasno, vendar v njej 

nima prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  276 

Dennis de Jong 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec prodaja blago, zagotavlja 

storitve ali želi to storiti v državi članici, v 

kateri je stranka začasno, vendar v njej 

nima prebivališča ali sedeža. 

(c) če trgovec ali dobavitelj prodaja 

blago, zagotavlja storitve ali želi to storiti v 

državi članici, v kateri je stranka začasno, 

vendar v njej nima prebivališča ali sedeža. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta uredba trgovcu ne povzroči 

obveznosti glede kritja dodatnih stroškov, 

če potrošnik uveljavlja svojo pravico do 

odstopa od pogodbe v skladu z 

Direktivo 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. Nujni stroški za 

zagotovitev skladnosti blaga ne 

vključujejo stroškov pošiljanja ali prevoza, 

ki se dodajo stroškom, nujnim za dostavo 

blaga, kot je določeno v splošnih pogojih 

dostopa ali v skladu z dogovorom. 

 ___________ 

 1a Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

Or. en 
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Predlog spremembe  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta uredba trgovcu ne povzroči 

obveznosti glede kritja dodatnih stroškov, 

če potrošnik uveljavlja svojo pravico do 

odstopa od pogodbe v skladu z 

Direktivo 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. Nujni stroški za 

zagotovitev skladnosti blaga ne 

vključujejo stroškov pošiljanja ali prevoza, 

ki se dodajo stroškom, nujnim za dostavo 

blaga, kot je določeno v splošnih pogojih 

dostopa ali v skladu z dogovorom. 

 _______________ 

 1a Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Uredba ne velja za izključno 

nacionalne primere, pri katerih ni 

zunanjih elementov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES. 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2)(a) do (c), (e) in (f) ter (h) do (l) 

Direktive 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES. 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES, z izjemo 

točke (g) člena 2(2) Direktive 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  282 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES. 

3. Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES in 

izključno nacionalne dejavnosti, pri 
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katerih so vsi ustrezni elementi prodaje 

blaga ali storitev omejeni na eno državo 

članico, potrošnik pa je državljan te iste 

države članice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Ta uredba ne posega v veljavna 

pravila o avtorskih in sorodnih pravicah, 

zlasti iz Direktive 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 _______________ 

 1a Direktiva 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske 

in sorodnih pravic v informacijski družbi 

(UL L 167, 22.6.2001, str. 10). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ta uredba ne vpliva na veljavna 

pravila s področja avtorskih in sorodnih 

pravic, predvsem iz Direktive 2001/29/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta1a. 

 _______________ 

 1a Direktiva 2001/29/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske 

in sorodnih pravic v informacijski družbi 

(UL L 167, 22.6.2001, str. 10). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ta uredba ne vpliva na veljavna 

pravila s področja avtorskih in sorodnih 

pravic, predvsem iz Direktive 2001/29/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta1a. 

 _______________ 

 1a Direktiva 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske 

in sorodnih pravic v informacijski družbi 

(UL L 167, 22.6.2001, str. 10). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ta uredba ne vpliva na veljavna 

pravila s področja avtorskih in sorodnih 

pravic. 

Or. en 
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Predlog spremembe  287 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče 

v smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) 

št. 593/2008 in točke (c) člena 17(1) 

Uredbe (EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne posega v pravo Unije 

o pravosodnem sodelovanju v civilnih in 

gospodarskih zadevah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  288 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne posega v akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Če trgovec deluje v 

skladu s členi 3, 4 in 5 te uredbe, se zgolj 

na tej podlagi ne šteje, da svoje dejavnosti 

dejavno usmerja v drugo državo članico, v 

kateri ima potrošnik prebivališče. 

Or. en 
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Predlog spremembe  289 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Zlasti če trgovec v 

skladu s členi 3, 4 in 5 ne blokira ali 

omejuje dostopa strank do svojega 

spletnega vmesnika, jih ne preusmerja na 

različico svojega spletnega vmesnika, ki se 

razlikuje od spletnega vmesnika, do 

katerega je stranka sprva dostopala, ne 

glede na njeno državljanstvo, kraj 

prebivališča ali kraj sedeža, ne uporablja 

različnih splošnih pogojev dostopa pri 

prodaji blaga ali opravljanju storitev v 

primerih, določenih v tej uredbi, ali če 

trgovec nediskriminatorno sprejema 

plačilne instrumente, izdane v drugi 

državi članici, se zgolj na tej podlagi ne 

šteje, da svoje dejavnosti usmerja v državo 

članico, v kateri ima potrošnik običajno 

ali stalno prebivališče. Analiza se vseeno 

izvede za vsak primer, da se ugotovi, ali 

obstajajo dodatni elementi, ki presegajo 

preprosto spoštovanje obveznih določb, in 

ali to dokazuje, da je trgovec želel usmeriti 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  290 

Marco Zullo 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Zlasti kadar v skladu s 

členi 3, 4 in 5 te uredbe trgovec strankam 

v vseh državah članicah zagotavlja 

nediskriminatoren dostop do svojega 

spletnega vmesnika ali kadar trgovec 

strank ne preusmeri na različico svojega 

spletnega vmesnika, ki se razlikuje od 

različice, ki jo je stranka prvotno skušala 

obiskati, ali kadar trgovec pri prodaji 

blaga ali zagotavljanju storitev v 

situacijah iz te uredbe ne uporablja 

drugačnih pogojev dostopa ali kadar 

trgovec nediskriminatorno sprejema 

plačilne instrumente druge države članice, 

se ne šteje, da usmerja svoje dejavnosti v 

državo članico, kjer je stranka rezident ali 

ima stalno prebivališče, razen če je 

trgovec jasno izrazil namero, da želi svoje 

dejavnosti usmeriti v to državo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

5. Ta uredba ne posega v pravo Unije 

o pravosodnem sodelovanju v civilnih 

zadevah. Skladnost s to uredbo se ne 

razlaga v smislu, da trgovec usmerja svoje 
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svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Zlasti če trgovec v 

skladu s členi 3, 4 in 5 ne blokira ali 

omejuje dostopa strank do svojega 

spletnega vmesnika, jih ne preusmerja na 

različico svojega spletnega vmesnika, ki se 

razlikuje od spletnega vmesnika, do 

katerega je stranka sprva dostopala, ne 

glede na njeno državljanstvo, kraj 

prebivališča ali kraj sedeža, ne uporablja 

različnih splošnih pogojev dostopa pri 

prodaji blaga ali opravljanju storitev v 

primerih iz te uredbe ali če trgovec 

nediskriminatorno sprejema plačilne 

instrumente, izdane v drugi državi članici, 

se zgolj na tej podlagi ne šteje, da ta 

trgovec svoje dejavnosti usmerja v državo 

članico, v kateri ima potrošnik običajno 

ali stalno prebivališče. 

 (Ta predlog spremembe bo padel, če bo 

sprejet predlog za člen 4.3b (novo).) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  292 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne posega v pravo Unije 

o pravosodnem sodelovanju v civilnih 

zadevah. Skladnost s to uredbo se ne 

razlaga v smislu, da trgovec usmerja svoje 

dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Zlasti če trgovec v 

skladu s členi 3, 4 in 5 ne blokira ali 

omejuje dostopa strank do svojega 
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spletnega vmesnika, jih ne preusmerja na 

različico svojega spletnega vmesnika, ki se 

razlikuje od spletnega vmesnika, do 

katerega je stranka sprva dostopala, ne 

glede na njeno državljanstvo, kraj 

prebivališča, začasno lokacijo ali kraj 

sedeža, ne uporablja različnih splošnih 

pogojev dostopa pri prodaji blaga ali 

opravljanju storitev v primerih, določenih 

v tej uredbi, ali če trgovec 

nediskriminatorno sprejema plačilne 

instrumente, izdane v drugi državi članici, 

se ne šteje, da ta trgovec svoje dejavnosti 

usmerja v državo članico, v kateri ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne posega v veljavno 

pravo Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Sama skladnost s to 

uredbo se ne razlaga v smislu, da trgovec 

usmerja svoje dejavnosti v državo članico, 

kjer ima potrošnik običajno ali stalno 

prebivališče v smislu točke (b) člena 6(1) 

Uredbe (ES) št. 593/2008 in točke (c) člena 

17(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012. Zlasti če 

trgovec v skladu s členi 3, 4 in 5 ne 

blokira ali omejuje dostopa potrošnikov 

do svojega spletnega vmesnika, jih ne 

preusmerja na različico svojega spletnega 

vmesnika, ki se razlikuje od spletnega 

vmesnika, do katerega je potrošnik sprva 

dostopal, ne glede na njegovo 

državljanstvo ali kraj prebivališča, ne 

uporablja različnih splošnih pogojev 

dostopa pri prodaji blaga ali opravljanju 
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storitev v primerih, določenih v tej uredbi, 

se zgolj na tej podlagi ne šteje, da trgovec 

svoje dejavnosti usmerja v državo članico, 

v kateri ima potrošnik običajno ali stalno 

prebivališče. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  294 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo in 

zlasti dejavnosti trgovcev v skladu s členi 

3, 4 in 5 uredbe se ne razlagajo v smislu, 

da trgovec usmerja svoje dejavnosti z 

namenom, da bi dejavno pristopil k 

posameznim potrošnikom v državi članici, 

kjer ima potrošnik običajno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012, v primerih ko ne 

blokirajo ali omejujejo dostopa 

potrošnikov do spletnih vmesnikov, jih ne 

preusmerjajo na drug spletni vmesnik in 

ne uporabljajo različnih splošnih pogojev 

dostopa ali cen. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  295 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 
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Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Sama skladnost s členi 3, 

4 in 5 te uredbe se ne razlaga v smislu, da 

trgovec usmerja svoje dejavnosti v državo 

članico, kjer ima potrošnik običajno ali 

stalno prebivališče v smislu točke (b) člena 

6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 in točke (c) 

člena 17(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012, 

razen če obstoj drugih dodatnih elementov 

nakazuje, da trgovec svoje poslovne ali 

poklicne dejavnosti usmerja v to državo 

članico. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Malim prodajalcem in mikro 

podjetjem ni treba preveriti lokacije 

potrošnikov, ki jim želijo nekaj prodati. Če 

je trgovec obvezan skleniti pogodbo s 

potrošniki s prebivališčem v državi, v 

katero trgovec ne usmerja dejavnosti, je 

treba zagotoviti, da bo veljalo pravo 

trgovca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravna gotovost za mala in srednja podjetja. 

 

Predlog spremembe  297 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so določbe te uredbe v 

navzkrižju z določbami člena 20(2) 

Direktive 2006/123/ES, prevladajo določbe 

te uredbe. 

6. Če so določbe te uredbe v 

navzkrižju z določbami člena 20(2) 

Direktive 2006/123/ES, prevladajo 

posebne določbe in obveze za trgovce te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  298 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Področje uporabe 

 1.  Ta uredba se ne uporablja za 

izključno nacionalne primere, v katerih so 

vse dejavnosti z vseh vidikov omejene na 

eno državo članico. 

 2.  Ta uredba ne velja za dejavnosti iz 

člena 2(2) Direktive 2006/123/ES. 

 3.  Ta uredba ne posega v pravila, ki 

se uporabljajo za obdavčitev. 

 4.  Če so določbe te uredbe v 

navzkrižju z določbami člena 20(2) 

Direktive 2006/123/ES, prevladajo 

določbe te uredbe. 

 5.  Ta uredba trgovcu ne povzroči 

obveznosti glede kritja dodatnih stroškov, 

če potrošnik uveljavlja svojo pravico do 

odstopa od pogodbe v skladu z 

Direktivo 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. Nujni stroški za 

zagotovitev skladnosti blaga ne 

vključujejo stroškov pošiljanja ali prevoza, 

ki se dodajo stroškom, nujnim za dostavo 

blaga, kot je določeno v splošnih pogojih 

dostopa ali v skladu z dogovorom. 
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 _______________ 

 1a Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev 

v Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev 

v Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

črtano 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev 

v Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki v 

skladu s splošnimi pogoji dostopa 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji samo za končno uporabo in ne za 

nadaljnjo prodajo, najem, preoblikovanje 

ali predelavo v komercialne namene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  303 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji; 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrošnikom odprava neupravičenega geografskega blokiranja ne bo koristila, če ne bo 

zajeta celotna oskrbovalna veriga; 

 

Predlog spremembe  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, ki urejajo dostop 

strank do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in stranko; 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno z 

neto prodajnimi cenami, ki urejajo dostop 

potrošnikov do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in potrošnikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, ki urejajo dostop 

strank do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in stranko; 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, ki urejajo dostop 

potrošnikov do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in potrošnikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, ki urejajo dostop strank 

do blaga ali storitev, ki jih za prodajo 

ponuja trgovec, ter jih trgovec uporablja in 

objavi za splošno javnost ali se uporabljajo 

in objavijo v njegovem imenu ter veljajo v 

odsotnosti posamično dogovorjenega 

sporazuma med trgovcem in stranko; 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno z 

neto prodajnimi cenami, zahtevami glede 

telefonskih klicnih kod, ki urejajo dostop 

strank do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in stranko; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  307 

Eva Maydell 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „blago“ pomeni vse premične 

materialne predmete, razen predmetov, 

prodanih v okviru izvršbe ali drugih sodnih 

ukrepov; za blago v smislu te uredbe 

veljajo tudi voda, plin in električna 

energija, če se prodajajo v omejeni 

prostornini ali določeni količini; 

(e) „blago“ pomeni vse premične 

materialne predmete, razen predmetov, 

prodanih v okviru izvršbe ali drugih sodnih 

ukrepov; 

Or. en 

Predlog spremembe  308 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „blago“ pomeni vse premične 

materialne predmete, razen predmetov, 

prodanih v okviru izvršbe ali drugih sodnih 

ukrepov; za blago v smislu te uredbe 

veljajo tudi voda, plin in električna 

energija, če se prodajajo v omejeni 

prostornini ali določeni količini; 

(e) „blago“ pomeni vse premične 

materialne predmete, razen predmetov, 

prodanih v okviru izvršbe ali drugih sodnih 

ukrepov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s celotno 

spletno stranjo ali njenim delom in 

aplikacijami, ki jo upravlja trgovec ali se 

upravlja v njegovem imenu in je 

namenjena temu, da potrošnikom omogoča 
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storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

dostop do trgovčevega blaga ali storitev, da 

bi sklepale trgovinske posle, povezane s 

tem blagom ali storitvami;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da potrošnikom 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo ali njenim delom in aplikacijami, ki 

jo upravlja trgovec ali se upravlja v 

njegovem imenu in je namenjena temu, da 

strankam omogoča dostop do trgovčevega 

blaga ali storitev, da bi sklepale trgovinske 

posle, povezane s tem blagom ali 

storitvami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  312 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in programskimi aplikacijami, ki jo 

upravlja trgovec ali se upravlja v njegovem 

imenu in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  313 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha)  „dobavitelj“ pomeni vsako fizično 

ali pravno osebo, ki ponuja blago ali 

storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

Franz Obermayr 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

črtano 
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omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati potrošnikov ali 

jim omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom ali krajem prebivališča 

potrošnika. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. 

1. Trgovec ne sme s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati potrošnikov ali 

jim omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom ali krajem prebivališča 

potrošnika. 

Or. en 
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Predlog spremembe  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. 

1. Trgovec in spletna tržnica ne 

smeta s tehnološkimi ukrepi ali drugače 

blokirati strank ali jim omejevati dostopa 

do svojega spletnega vmesnika iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali začasne lokacije ali krajem 

sedeža stranke. 

Or. en 

Obrazložitev 

Na podlagi predloga spremembe poročevalke z ohranitvijo opredelitve izraza stranka. 

 

Predlog spremembe  318 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. 

1. Trgovci ne smejo s tehnološkimi 

ukrepi ali drugače blokirati strank ali jim 

omejevati dostopa do svojega spletnega 

vmesnika iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

začasne lokacije ali krajem sedeža stranke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovec potrošnika ne sme preusmeriti na 

različico svojega spletnega vmesnika, ki se 

od vmesnika, ki ga je potrošnik prvotno 

želel obiskati, razlikuje po postavitvi, 

jeziku ali drugih lastnostih, posebej 

namenjenih potrošnikom z določenim 

državljanstvom ali krajem prebivališča, 

razen če potrošnik pred preusmeritvijo z 

njo izrecno soglaša. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovci potrošnikov iz razlogov, 

povezanih z njihovim državljanstvom ali 

krajem prebivališča, ne smejo preusmeriti 

na različico spletnega vmesnika, ki se od 

vmesnika, ki ga je stranka prvotno želela 

obiskati, razlikuje po postavitvi, jeziku ali 

drugih lastnostih, posebej namenjenih 

strankam z določenim državljanstvom ali 

krajem prebivališča, razen če potrošnik 

pred preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali začasne lokacije ali krajem 

sedeža, ne smejo preusmeriti na različico 

spletnega vmesnika, ki se od vmesnika, ki 

ga je stranka prvotno želela obiskati, 

razlikuje po postavitvi, jeziku ali drugih 

lastnostih, posebej namenjenih strankam z 

določenim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali začasne lokacije ali krajem 

sedeža, razen če stranka s tem izrecno 

soglaša. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  322 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

začasne lokacije ali krajem sedeža, razen 

če stranka pred preusmeritvijo z njo 

izrecno soglaša. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  323 

Maria Grapini 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če se je stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglašala. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če trgovec potrošniku 

zagotovi jasne informacije o tej 

preusmeritvi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

Renato Soru 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če trgovec omogoča, da stranka na 

svojem osebnem računu izrazi izrecno 

preferenco in jo lahko kadarkoli 

spremeni, lahko trgovec rutinsko 

preusmeri na določeno ciljno stran, 

vendar mora vseeno omogočiti jasen in 

enostaven dostop do spletnega vmesnika, 

do katerega je želela stranka prvotno 

dostopiti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Marco Zullo 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora različica spletnega 

vmesnika, ki jo je potrošnik sprva želel 

obiskati, ostati enostavno dostopna. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

predhodnim soglasjem potrošnika mora 
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spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

različica spletnega vmesnika, ki ga je 

potrošnik sprva želel obiskati, ostati 

enostavno dostopna potrošniku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati potrošniku 

enostavno dostopna. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora različica spletnega 

vmesnika, do katerega je stranka sprva 

želela dostop, ostati enostavno dostopna. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora različica spletnega 

vmesnika, do katerega je prvotno 

dostopala, ostati enostavno dostopna. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije. 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje ali 

omejitev dostopa potrošnika do spletnega 

vmesnika trgovca ali preusmeritev 

potrebni, da trgovec lahko zagotovi 

skladnost s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije, ki veljajo za dejavnosti trgovca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

določene skupine potrošnikov ali 

potrošnikov na nekaterih ozemljih potrebni 

za zagotavljanje skladnosti s pravno 

zahtevo prava Unije ali zakonov držav 
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Unije. članic v skladu s pravom Unije, ki se 

uporablja za dejavnosti trgovca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije. 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih potrošnikov ali potrošnikov na 

nekaterih ozemljih potrebni za 

zagotavljanje skladnosti s pravno zahtevo 

prava Unije ali zakonov držav članic v 

skladu s pravom Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije. 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje ali 

omejitev dostopa stranke do spletnega 

vmesnika trgovca ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije, ki velja za dejavnosti trgovca. 

Or. ro 
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Predlog spremembe  335 

Franz Obermayr 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 4. Če trgovec blokira ali omejuje 
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dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. Lahko 

je zapisana v splošnih pogojih.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop potrošnikov do spletnega vmesnika 

ali stranke preusmerja na drugačno 

različico spletnega vmesnika v skladu z 

odstavkom 3, mora potrošniku zagotoviti 

jasno utemeljitev in razlago. Ta mora biti v 

jeziku spletnega vmesnika, ki ga je stranka 

sprva želela obiskati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop potrošnikov do spletnega vmesnika 

ali potrošnike preusmerja na drugačno 

različico spletnega vmesnika v skladu z 

odstavkom 4, mora zagotoviti jasno in 

izrecno utemeljitev. Ta mora biti v jeziku 

spletnega vmesnika, ki ga je potrošnik 
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sprva želel obiskati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Renato Soru 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. Če 

stranka dostopa do osebnega računa na 

spletišču trgovca, je utemeljitev ob prvem 

obisku posebej označena in ostane na 

voljo stranki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Marco Zullo 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno obrazložitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je potrošnik sprva skušal obiskati. 

Or. it 
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Predlog spremembe  342 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ponudnikova dolžnost ni, da se s 

potrošnikom  sporazumeva v drugem 

jeziku, kot je jezik iz jezikovne različice 

spletnega vmesnika ponudnika, prek 

katerega je potrošnik kupil izdelek. 

Or. de 

Obrazložitev 

Če potrošnik kupi izdelek na spletni strani v neki jezikovni različici, potem od ponudnika ne 

more zahtevati, da se z njim sporazumeva v drugem jeziku. 

 

Predlog spremembe  343 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Komisija in države članice dajo na 

razpolago razumljiv in zlahka dostopen 

zavezujoč seznam pravnih zahtev iz 

odstavka 3 v vseh jezikovnih različicah. 

Or. de 

Obrazložitev 

Nesorazmerno bi bilo, če bi se moral posamezni spletni trgovec ukvarjati z vsemi predpisi na 

ravni Unije in na nacionalni ravni, ki bi lahko upravičevali morebitno blokiranje nekaterih 

proizvodov. Seznam s temi informacijami bi morali pripraviti in dati na voljo Komisija in 

države članice. 
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Predlog spremembe  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

primerih, opredeljenih v členu 4(1), točke 

a do c: Ta uredba ne sme omejevati 

svobode gospodarske pobude in 

pogodbene svobode, ki ju določa člen 16 

Listine Unije o temeljnih pravicah. 

Pogodbena svoboda ponudnikov ne sme 

postati pogodbena dolžnost, vključno z 

dolžnostjo dobave, do potrošnikov. To 

velja tudi za primere, opredeljene v 

odstavku 4(1), točke a do c. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  345 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci in spletna tržnica ne smejo 

uporabljati drugačnih splošnih pogojev 

dostopa do svojega blaga ali storitev iz 

razlogov, povezanih z državljanstvom, 

krajem prebivališča potrošnika, v 

naslednjih primerih: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom ali krajem 

prebivališča potrošnika, v naslednjih 

primerih: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovec ne sme uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom ali krajem 

prebivališča potrošnika, v naslednjih 

primerih: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

1. Trgovec ne sme uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 
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prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

prebivališča ali začasne lokacije ali krajem 

sedeža stranke, v naslednjih situacijah, ko 

želi stranka: 

Or. en 

Obrazložitev 

Na podlagi predloga spremembe poročevalke z ohranitvijo opredelitve izraza stranka. 

 

Predlog spremembe  349 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

primerih, ko želi stranka: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  350 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem začasne lokacije ali 

krajem sedeža stranke, v naslednjih 

primerih: 

Or. en 
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Predlog spremembe  351 

Biljana Borzan 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; v 

primerih, ko trgovec blago dostavlja prek 

meja, so razlike v cenah za dostavo 

potrošnikom, ki imajo različno 

državljanstvo in kraj prebivanja ali 

sedeža, pregledne in temeljijo predvsem 

na dejanskih stroških dostave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če se blago kupi od trgovca in je to 

blago dostavljeno na lokacijo v državi 

članici, v katero trgovec dostavlja v skladu 

s splošnimi pogoji dostopa, ali pa se blago 

prevzame na kraju, o katerem sta se 

dogovorila trgovec in stranka, v državi 

članici, kjer trgovec takšno možnost 

ponuja v splošnih pogojih dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če se blago kupi in trgovec v svojih 

splošnih pogojih dostopa ponuja dostavo 

tega blaga na lokacijo v državi članici, ki 

ni država članica potrošnika, vključno z 

možnostjo prevzema blaga na lokaciji, o 

kateri se dogovorita potrošnik in trgovec; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  354 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če trgovec prodaja blago, ki se 

dostavlja čez mejo na lokacijo v državi 

članici, v katero trgovec dostavlja v skladu 

s splošnimi pogoji dostopa, ali pa se blago 

prevzame na kraju, o katerem sta se 

dogovorila trgovec in potrošnik, v državi 

članici, kjer trgovec takšno možnost 

ponuja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico 

potrošnika, ampak je to blago prevzeto na 
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kraju, o katerem sta se dogovorila trgovec 

in potrošnik, kjer trgovec deluje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico 

potrošnika; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  357 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe; 

(b) če se od trgovca prejmejo 

elektronsko opravljene storitve razen 

storitev, katerih glavna značilnost je 

zagotavljanje dostopa do del, zaščitenih z 

avtorskimi pravicami, ali drugih zaščitenih 

vsebin ali njihove uporabe oziroma 

prodaja del, zaščitenih z avtorskimi 

pravicami, ali zaščitenih vsebin v 

nematerialni obliki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  358 

Anneleen Van Bossuyt 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe; 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, oziroma prodaja del, zaščitenih z 

avtorskimi pravicami, ali drugih 

zaščitenih vsebin v nematerialni obliki, 

kot so e-knjige in glasba na spletu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe; 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, ali njihove 

uporabe, oziroma prodaja del, zaščitenih z 

avtorskimi pravicami, ali zaščitenih vsebin 

v nematerialni obliki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe; 

(b) trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če želi potrošnik prejeti 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je zagotovitev dostopa 

do avtorsko zaščitenih del ali drugih 

zaščitenih vsebin in njihove uporabe, pri 

čemer ima trgovec potrebne pravice za 

ozemlje, s katerega potrošnik želi prejeti te 

storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če prejme elektronsko opravljene 

storitve, katerih glavna značilnost je 

zagotovitev dostopa do avtorsko zaščitenih 
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del ali drugih zaščitenih vsebin in njihove 

uporabe, pri čemer ima trgovec potrebne 

pravice za ozemlje, s katerega potrošnik 

želi prejeti te storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve ali nematerialno blago, 

katerih glavna značilnost je omogočanje 

dostopa do del, zaščitenih z avtorskimi 

pravicami, ali drugih zaščitenih vsebin in 

njihove uporabe, pri čemer ima trgovec 

potrebne pravice za zadevno ozemlje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če prejme elektronsko opravljene 

storitve, katerih glavna značilnost je 

zagotovitev dostopa do avtorsko zaščitenih 

del ali drugih zaščitenih vsebin in njihove 

uporabe, pri čemer ima trgovec potrebne 

pravice za zadevno ozemlje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  365 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih stranka prejme v 

njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri stranka nima državljanstva, 

prebivališča ali sedeža. 

(c) če prejme storitve, razen 

elektronsko opravljenih storitev, na fizični 

lokaciji znotraj ozemlja države članice, v 

kateri trgovec deluje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, 

razen tistih iz točke (b), ter jih stranka 

prejme v njegovih prostorih ali na fizični 

lokaciji, kjer trgovec deluje, v državi 

članici, v kateri stranka nima 

državljanstva, prebivališča ali sedeža. 

(c) če prejme storitve od trgovca, 

razen elektronsko opravljenih storitev, in 

sicer na fizični lokaciji v državi članici, v 

kateri trgovec deluje.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih stranka prejme v 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih potrošnik prejme 
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njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri stranka nima državljanstva, 

prebivališča ali sedeža. 

v njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri potrošnik nima državljanstva ali 

svojega prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih stranka prejme v 

njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri stranka nima državljanstva, 

prebivališča ali sedeža. 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih potrošnik prejme 

v njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri potrošnik nima državljanstva ali 

prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) če trgovec oglašuje proizvod kot 

enak v več državah članicah. 

Or. en 

Predlog spremembe  370 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 trgovcem 

ne preprečuje uporabe splošnih pogojev 

dostopa, vključno s prodajnimi cenami, ki 

se razlikujejo med državami članicami in 

se uporabljajo za potrošnike na 

določenem ozemlju zaradi različnih 

nacionalnih predpisov, standardov in 

zahtev in zaradi dodatnih stroškov, ki 

nastanejo zaradi uskladitve z različnimi 

nacionalnimi predpisi na ozemlju, ki ni 

izbrano ozemlje ponudnika. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 trgovcu ne 

preprečuje, da uporablja splošne pogoje 

dostopa, ki se razlikujejo med državami 

članicami ali znotraj posamezne države 

članice in se nudijo strankam na 

posebnem ozemlju ali posebni skupini 

potrošnikov, ki ni opredeljena na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali začasne 

lokacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 trgovcu ne 

preprečuje, da nudi drugačne splošne 

pogoje dostopa za določene skupine 

potrošnikov ali potrošnikom na nekaterih 

ozemljih, če diskriminacija ni povezana z 

državljanstvom ali prebivališčem 

potrošnika. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  373 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 trgovcem 

ne preprečuje, da nudijo splošne pogoje 

dostopa, vključno s prodajnimi cenami, ki 

se razlikujejo med državami članicami ali 

znotraj države članice  ter se nudijo 

strankam na določenem ozemlju ali 

določenim skupinam strank. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  374 

Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 trgovca ne 

zavezuje k izpolnjevanju nacionalnih 

zakonskih zahtev in obveščanju strank o 

teh zahtevah, če trgovec svojih dejavnosti 

ne opravlja v zadevni državi članici ali jih 

ne usmerja tja. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Na enotnem trgu še vedno obstajajo različne nacionalne zahteve za proizvode. Od podjetij ni 

mogoče in se ne bi smelo pričakovati, da bodo svoje proizvode prilagodili nacionalnim 

zahtevam na trgih, na katere ne usmerjajo svojih dejavnosti. Zato predlog spremembe 

pojasnjuje, da kadar podjetje ne opravlja svojih dejavnosti na drugih trgih ali jih ne usmerja 

tja, se od njega ne bi smelo zahtevati, da svoje proizvode prilagaja nacionalnim zahtevam ali 

o tem obvešča potrošnike, če potrošniki „kupujejo kot lokalno prebivalstvo“. 

 

Predlog spremembe  375 

Franz Obermayr 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. To ne velja, če bi se s prodajo 

blaga zmanjšal dobiček, ki bi ga trgovec 

ustvaril v državi, kjer ima podjetje sedež. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  376 

Franz Obermayr 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. To ne velja, če bi prodaja blaga ali 

razpoložljive informacije škodovale 

poslovnemu modelu ponudnika. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 



 

AM\1117512SL.docx 59/84 PE599.759v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prepoved iz odstavka 1 ne velja, če 

posebna določba v pravu Unije ali zakonih 

držav članic v skladu s pravom Unije 

trgovcu preprečuje prodajo blaga ali 

zagotavljanje storitev nekaterim strankam 

ali strankam na nekaterih ozemljih. 

Prepoved iz odstavka 1 ne velja, če 

posebna določba v pravu Unije ali zakonih 

držav članic v skladu s pravom Unije 

trgovcu preprečuje prodajo blaga ali 

zagotavljanje storitev nekaterim 

potrošnikom ali potrošnikom na nekaterih 

ozemljih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Dita Charanzová 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri prodaji knjig prepoved iz odstavka 1 

trgovcem ne preprečuje uporabe 

drugačnih cen za stranke na določenih 

ozemljih, če jim to nalagajo zakoni držav 

članic v skladu s pravom Unije. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri prodaji knjig prepoved iz odstavka 1 

trgovcem ne preprečuje uporabe 

drugačnih cen za stranke na določenih 

ozemljih, če jim to nalagajo zakoni držav 

članic v skladu s pravom Unije. 

Prepoved iz odstavka 1 trgovcem ne 

preprečuje, da potrošnikom na nekaterih 

ozemljih nudijo drugačne splošne pogoje 

dostopa, vključno z drugačnimi cenami. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  380 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri prodaji knjig prepoved iz odstavka 1 

trgovcem ne preprečuje uporabe 

drugačnih cen za stranke na določenih 

ozemljih, če jim to nalagajo zakoni držav 

članic v skladu s pravom Unije. 

Pri prodaji knjig, vključno z njihovo 

elektronski različico, prepoved iz odstavka 

1 ne posega v posebno zakonodajo o 

določanju cen v državah članicah v skladu 

s pravom Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V skladu s členom 8 Direktive 

2011/83/EU Evropskega parlament in 

Sveta1a trgovci navedejo splošne pogoje 

dostopa in morebitne omejitve v skladu s 

to uredbo najkasneje na začetku postopka 

naročanja. 

 _______________ 

 1a Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

Or. en 
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Predlog spremembe  382 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za sklenitev pogodbe velja pravo 

države, v katerem ima trgovec svoj sedež. 

Or. de 

Obrazložitev 

V nekaterih državah velja pri sklenitvi analogne ali internetne pogodbe načelo „invitatio ad 

offerendum“, kar pomeni, da pri spletnem nakupu ne pride takoj do sklenitve pogodbe, ampak 

potrošnik najprej naredi ponudbo. V nekaterih državah pa se pogodba sklene neposredno pri 

spletnem nakupu. Ta odstavek obravnava izključno sklenitev pogodbe, ne pa sodne 

pristojnosti ali prava, ki se uporablja za aktivno prodajo. 

 

Predlog spremembe  383 

Dita Charanzová 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Za namene uporabe člena 6 

Uredbe (ES) št. 598/2008 se šteje, da ima 

potrošnik običajno prebivališče v državi 

članici, kamor se opravi končna dostava 

trgovca. 

 Za namene uporabe člena 17 Uredbe 

(EU) št. 1215/2012 se šteje, da ima 

potrošnik  prebivališče v državi članici 

sedeža trgovca. 

Or. en 
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Predlog spremembe  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovec iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom ali krajem prebivališča 

potrošnika, krajem plačilnega računa, 

sedeža ponudnika plačilnih storitev ali 

izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

sme uporabljati drugačnih pogojev plačila 

pri kreditnih plačilih, direktnih 

obremenitev ali kartičnih plačilnih 

instrumentih določene blagovne znamke 

in kategorije, če: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  385 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovci v okviru plačilnih sredstev, 

zlasti kreditnih plačil, direktnih 

obremenitev ali kartičnih plačilnih 

instrumentov določene blagovne znamke 

in kategorije, ki jih sprejemajo, iz 

razlogov, povezanih z državljanstvom, 

krajem prebivališča ali krajem sedeža 

stranke, krajem plačilnega računa, sedeža 

ponudnika plačilnih storitev ali izdaje 

plačilnega instrumenta v Uniji, ne smejo 

uporabljati drugačnih pogojev plačila za 

plačilne transakcije, kadar: 

Or. en 
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Predlog spremembe  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom ali krajem prebivališča 

potrošnika, krajem plačilnega računa, 

sedeža ponudnika plačilnih storitev ali 

izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  387 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča, 

krajem začasne lokacije ali krajem sedeža 

stranke, krajem plačilnega računa, sedeža 

ponudnika plačilnih storitev ali izdaje 

plačilnega instrumenta v Uniji, ne smejo 

uporabljati drugačnih pogojev plačila za 

prodajo blaga ali opravljanje storitev, če: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovec iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča, 

začasno lokacijo ali krajem sedeža 

potrošnika, krajem plačilnega računa, 

sedeža ponudnika plačilnih storitev ali 

izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

sme uporabljati drugačnih pogojev za 

plačilno transakcijo, če: 

Or. en 

Obrazložitev 

Na podlagi predloga spremembe poročevalke z ohranitvijo opredelitve izraza stranka. 

 

Predlog spremembe  389 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev na notranjem trgu, če: 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  390 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) so plačila opravljena v obliki 

elektronske transakcije z bančnim 

nakazilom, neposredno obremenitvijo ali 

kartičnim plačilnim instrumentom iste 

plačilne blagovne znamke; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) so plačila opravljena v obliki 

elektronske transakcije z bančnim 

nakazilom, neposredno obremenitvijo ali 

kartičnim plačilnim instrumentom iste 

plačilne blagovne znamke; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) je identiteto plačnika ali veljavnost 

uporabe plačilnega instrumenta mogoče 

preveriti z močno avtentikacijo potrošnika 

v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366; in 

Or. en 
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Predlog spremembe  393 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) je identiteto plačnika ali veljavnost 

uporabe plačilnega instrumenta mogoče 

preveriti z močno avtentikacijo strank v 

skladu z Direktivo (EU) 2015/2366; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) so zahteve glede avtentikacije 

izpolnjene v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

Or. en 

 

Predlog spremembe  395 

Dita Charanzová 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) so zahteve glede avtentikacije 

izpolnjene v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ker regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank še niso sprejeti, bi se bilo 

treba sklicevati na celotno direktivo, dokler ti standardi niso določeni in ni znano, kaj bo 

določeno v končnem izvedbenem aktu. 

 

Predlog spremembe  396 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) lahko trgovec od plačnika zahteva 

močno avtentikacijo strank v skladu z 

Direktivo (EU) 2015/2366; in 

Or. en 

 

Predlog spremembe  397 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) so plačila v valuti, ki jo prejemnik 

plačila sprejema. 

(c) so plačilne transakcije v valuti, ki 

jo trgovec sprejema. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  398 

Inese Vaidere 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) so plačila v valuti, ki jo prejemnik (c) so plačila v valuti, ki jo trgovec 
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plačila sprejema. plačila sprejema. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) so plačila v valuti, ki jo prejemnik 

plačila sprejema. 

(c) so plačila v valuti, ki jo trgovec 

plačila sprejema. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  400 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podjetja, ki se ukvarjajo z 

maloprodajo, imajo lahko možnost, da do 

potrditve plačila zadržijo proizvode. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovcev, da zahtevajo 

nadomestilo za uporabo kartičnega 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovcev, da zahtevajo 

nadomestilo za uporabo kartičnega 
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plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012. Ta nadomestila 

ne smejo preseči stroškov, ki jih ima 

trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. 

plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012. Ta nadomestila 

ne smejo preseči stroškov, ki jih ima 

trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. Nadomestila lahko zajemajo 

neposredne in posredne stroške trgovca, 

kot so stroški transakcij za elektronska 

plačila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovcev, da zahtevajo 

nadomestilo za uporabo kartičnega 

plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012. Ta nadomestila 

ne smejo preseči stroškov, ki jih ima 

trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovca, da zahteva 

nadomestilo za uporabo kartičnega 

plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012. Ta nadomestila 

ne smejo preseči neposrednih stroškov, ki 

jih ima trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  403 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Kadar ni mogoče izvesti bonitetne ocene v 

državi potrošnika ali bi to pomenilo 

nesorazmerno breme, je to objektivno 

upravičen razlog za izključitev nakupa na 

račun kot plačilne možnosti. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  404 

Andreas Schwab 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje, da lahko ponudnik zahteva 

predplačilo, preden pošlje blago ali izvede 

storitev, če ne more drugače zagotoviti, da 

bo kupec izpolnil plačilno obveznost. 

Or. de 

Obrazložitev 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Predlog spremembe  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju 

s to uredbo, so nični. 

Določbe sporazumov, ki niso v skladu s 

členom 101 PDEU in Uredbo (EU) št. 

330/2010 ter ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo v smislu Uredbe (EU) št. 330/2010 

zavezujejo, da ravnajo v nasprotju s to 

uredbo, so nične.   

Or. en 

 

Predlog spremembe  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju 

s to uredbo, so nični. 

Pogodbene določbe, ki od trgovcev v zvezi 

s pasivno prodajo v smislu Uredbe (EU) št. 

330/2010 zahtevajo, da ravnajo v 

nasprotju s členom 101 PDEU in Uredbo 

(EU) št. 330/2010, so nične. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  407 

Maria Grapini 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. Za pogodbe pasivne 

prodaje velja pravo trgovca. 

Or. ro 
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Predlog spremembe  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. 

Določbe sporazumov, ki trgovce v zvezi s 

pasivno prodajo v smislu Uredbe (EU) št. 

330/2010 zavezujejo k ravnanju v 

nasprotju s to uredbo, so neveljavne in 

nične. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  409 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. 

Določbe, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo v smislu Uredbe (EU) št. 330/2010 

zavezujejo k ravnanju v nasprotju s to 

uredbo, so neveljavne in nične. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Marco Zullo 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. 

Pogodbena določila, ki trgovce v zvezi s 

pasivno prodajo zavezujejo k ravnanju v 

nasprotju s to uredbo, so nična. 

Or. it 
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Predlog spremembe  411 

Marlene Mizzi 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Prepovedi iz te uredbe se ne uporabljajo v 

primerih, ko trgovce zavezuje dogovor, po 

katerem morajo omejiti svojo pasivno 

prodajo in nuditi storitve in/ali prodajati 

proizvode v določeni državi zaradi narave 

pogodbenega razmerja z 

dobaviteljem/distributerjem v tej državi in 

če so te omejitve v skladu s členom 101 

PDEU in Uredbo (EU) št. 330/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Prepovedi iz členov 3, 4 in 5 te uredbe se 

ne uporabljajo v primerih, ko trgovca 

zavezuje dogovor, v skladu s katerim mora 

omejiti svojo pasivno prodajo, in ko so te 

omejitve v skladu s členom 101 PDEU in 

Uredbo (EU) št. 330/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V primerih, ko trgovce zavezuje dogovor, 

po katerem morajo omejiti svojo pasivno 

prodajo v skladu s členom 101 PDEU in 

Uredbo (EU) št. 330/2010, se ne 

uporabljajo prepovedi iz členov 3, 4, in 5 

te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  414 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica določi organ 

ali organe, odgovorne za izvajanje te 

uredbe. Države članice morajo zagotoviti, 

da imajo organ ali organi na voljo 

ustrezna in učinkovita sredstva za 

uveljavljanje skladnosti s to uredbo. 

1. Vsaka država članica imenuje 

organ ali organe, odgovorne za učinkovito 

izvajanje te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  415 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice določijo pravila za 

kazni, ki se uporabijo za kršitve določb te 

uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe 

za zagotovitev njihovega izvrševanja. Te 

kazni so učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. 

2. Države članice določijo pravila o 

sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve 

določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev njihovega 

izvrševanja. Te sankcije so učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne. 

Or. en 
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Predlog spremembe  416 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pomoč potrošnikom Pomoč strankam 

Or. en 

 

Predlog spremembe  417 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica prenese na 

organ ali organe odgovornost za 

zagotavljanje praktične pomoči 

potrošnikom v primeru spora med 

potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal 

zaradi uporabe te uredbe. Vsaka država 

članica določi organ ali organe, odgovorne 

za to nalogo. 

1. Vsaka država članica prenese na 

organ ali organe odgovornost za 

zagotavljanje praktične pomoči 

potrošnikom in trgovcem v primeru spora 

med potrošnikom in trgovcem ali med 

trgovci, ki bi nastal zaradi uporabe te 

uredbe. Vsaka država članica določi organ 

ali organe, odgovorne za to nalogo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  418 

Antanas Guoga 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica prenese na 

organ ali organe odgovornost za 

zagotavljanje praktične pomoči 

potrošnikom v primeru spora med 

1. Vsaka država članica imenuje 

organ ali organe, ki so odgovorni za 

zagotavljanje praktične pomoči 

potrošnikom v primeru spora med 



 

PE599.759v01-00 76/84 AM\1117512SL.docx 

SL 

potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal 

zaradi uporabe te uredbe. Vsaka država 

članica določi organ ali organe, odgovorne 

za to nalogo. 

potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal 

zaradi uporabe te uredbe. Vsaka država 

članica določi organ ali organe, odgovorne 

za to nalogo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  419 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Organi iz odstavka 1 potrošnikom 

dajo na razpolago enoten vzorec obrazca 

za vlaganje pritožb pri organih iz odstavka 

1 in člena 7(1). Komisija bo navedenim 

organom pomagala pri razvoju vzorca 

obrazca. 

2. Komisija sprejme delegirana akte, 

s katerimi določi zahteve za enotne vzorce 
obrazca za vlaganje pritožb pri organih iz 

odstavka 1 in člena 7(1). 

 [Če bo ta predlog spremembe sprejet, bodo 

potrebne dodatne spremembe besedila, ker 

bo treba dodati ustrezno uvodno izjavo in 

člen o prenosu pooblastil.] 

Or. en 

 

Predlog spremembe  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 8a 

 Sodna pristojnost 

 1.  Da bi ugotovili, ali je mogoče 

trgovca, ki svoje dejavnosti ponuja na 

svoji spletni strani ali spletni strani 

posrednika, obravnavati kot trgovca, ki je 

svojo dejavnost usmeril v državo članico, v 

kateri ima potrošnik prebivališče v smislu 
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člena 17 Uredbe (EU) št. 1215/2012, je 

treba preveriti, ali še pred sklenitvijo 

pogodbe o prodaji potrošniškega blaga iz 

vsebine posamezne spletne strani in 

celotne dejavnosti trgovca izhaja, da svojo 

poslovno dejavnost usmerja v potrošnike, 

ki prebivajo v eni ali več državah 

članicah. 

 2.  Z naslednjimi merili, katerih 

seznam ni izčrpen, si je mogoče pomagati 

pri ugotavljanju, ali je dejavnost trgovca 

usmerjena v državo članico potrošnika, 

namreč mednarodni značaj dejavnosti, 

navedba poti iz druge države članice v 

kraj, kjer ima sedež trgovec, uporaba 

drugega jezika ali valute od tistih, ki sta 

običajna v državi članici, v kateri ima 

sedež trgovec, z možnostjo rezervacije ali 

potrditve rezervacije v tem drugem jeziku, 

navedba telefonske številke z mednarodno 

klicno številko, izdatki za referenčno 

internetno storitev, da bi potrošniki, ki 

prebivajo v drugi državi članici, lažje 

dostopali do spletne strani trgovca ali 

njegovega posrednika, uporaba druge 

vrhnje internetne domene, kot je tista 

države članice, v kateri ima sedeže 

trgovec, in omenjanje mednarodnih 

strank, ki imajo prebivališče v različnih 

državah članicah. 

 3.  Pri oceni, ali so merila za 

usmerjenost dejavnosti v posameznem 

primeru izpolnjena, ne more biti 

odločilno, da je spletna stran trgovca ali 

njegovega posrednika dostopna za 

potrošnike, ki prebivajo v drugi državi 

članici. 

Or. de 

Obrazložitev 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 
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lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Predlog spremembe  421 

Marco Zullo 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 8a 

 Pristojni sodni organ 

 Če je trgovec mikro-, malo ali srednje 

podjetje in ni jasno izrazil namere, da želi 

svoje dejavnosti usmeriti v državo članico 

stranke, lahko obe strani sprožita sodni 

postopek pri pravosodnih organih države 

članice, kjer ima trgovec sedež. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

1. Do [datum: pet let po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
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odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  423 

Dennis de Jong 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

1. Do [datum: pet let po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  424 

Philippe Juvin 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

1. Do [datum: štiri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

1. Do [datum: tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

črtano 

Or. de 

Obrazložitev 

Dostopa do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, ali drugih zaščitenih vsebin in njihove 

uporabe tudi odslej ne bi smeli vključevati na področje uporabe te uredbe, saj bi prišlo v 

nasprotnem primeru do prekrivanja z drugo zakonodajo EU. 
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Predlog spremembe  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz 

odstavka 1 se ocenjuje predvsem, ali bi 

bilo treba področje uporabe te uredbe 

razširiti na dodatne sektorje, kot so 

finančne, elektronsko-komunikacijske in 

zdravstvene storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz 

odstavka 1 se ocenjuje predvsem, ali bi 

bilo treba področje uporabe te uredbe 

razširiti na dodatne sektorje, kot so 

avdiovizualne, finančne, prevozne, 

elektronsko-komunikacijske in 

zdravstvene storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  429 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem: 

 (a)  uporaba prepovedi iz člena 4(1)(b) 

za elektronsko opravljene storitve ali 

nematerialno blago, katerih glavna 

značilnost je zagotovitev dostopa do 

avtorsko zaščitenih del ali drugih 

zaščitenih vsebin in njihove uporabe, za 

katere ima trgovec pravice za uporabe teh 

vsebin za zadevna ozemlja, da bi se morda 

lahko razširile na druge primere;  

 (b)  učinek te uredbe na konkurenco in 

čezmejno e-trgovino ter na gibanje cen 

življenjskih potrebščin na enotnem trgu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  430 

Philippe Juvin 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja; pri tem poglobljenem 

ocenjevanju se upoštevajo posebna 

narava avtorsko zaščitenih del in načini 
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njihovega razširjanja. 

Or. fr 

Predlog spremembe  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin in njihove 

uporabe oziroma prodaja del, zaščitenih z 

avtorskimi pravicami, ali zaščitenih vsebin 

v nematerialni obliki, kot so e-knjige in 

glasba na spletu, če ima trgovec potrebne 

pravice za zadevna ozemlja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin in njihove 

uporabe oziroma prodaja del, zaščitenih z 

avtorskimi pravicami, ali zaščitenih vsebin 

v nematerialni obliki, če ima trgovec 



 

PE599.759v01-00 84/84 AM\1117512SL.docx 

SL 

potrebne pravice za zadevna ozemlja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  433 

Marco Zullo 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ocena iz odstavka 1 zajema tudi 

značilnosti in naravo sporov, ki izhajajo iz 

izvajanja te uredbe, da bi ugotovili, ali je 

treba spremeniti Uredbo (ES) št. 593/2008 

in Uredbo EU št. 1215/2012. 

Or. it 

Predlog spremembe  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Točka (b) člena 4(1) pa se uporablja od 1. 

julija 2018. 

črtano 

Or. en 

 


