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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Spletne posredniške storitve in spletni iskalniki imajo ključno vlogo pri omogočanju in 
spodbujanju digitalne trgovine. Da bi utrdili zaupanje poslovnih uporabnikov in potrošnikov 
ter jih spodbudili k sodelovanju v obsežnih digitalnih ekosistemih, ki jih ustvarjajo spletne 
platforme, je treba določiti minimalne standarde za njihove storitve. 

Uredba, ki jo predlaga Komisija, je prvi poskus, da bi se začrtalo novo področje. Spodbuja 
uravnotežen sklop pravil za spletne posredniške storitve in spletne iskalnike pri poslovanju s 
poslovnimi uporabniki, ki temeljijo na poštenosti in preglednosti ter obravnavajo glavne 
pomisleke vseh deležnikov, hkrati pa varujejo podjetniško svobodo in puščajo dovolj prostora 
za inovacije.

V tem okviru pa pripravljavka mnenja meni, da bi ambicioznejši pristop lahko prinesel boljše 
rezultate. 

Predlaga utrditev načela pravičnosti. Poslovni uporabniki bi morali imeti pravico dostopa do 
podatkov, ki izhajajo iz vzajemnih transakcij. Hkrati ne bi smele biti dovoljene omejitve 
nekaterih spletnih posredniških storitev za poslovne uporabnike, da nudijo drugačne pogoje 
na druge načine. 

Po drugi strani bi moralo biti spletnim platformam dovoljeno, da hitro ukrepajo v primeru 
zlorabe ali goljufije. Njihove zmožnosti obravnavanja pritožb ne bi smele ovirati 
obremenjujoče upravne zahteve. Navsezadnje lahko mediacija, ki jo spodbuja ta zakonodajni 
predlog, deluje le, če so njeni stroški pravično razdeljeni med obe udeleženi stranki.

Pripravljavka mnenja želi prav tako utrditi načelo preglednosti v primerih diferencirane 
obravnave z razjasnitvijo zahtev v zvezi z glavnimi parametri razvrščanja.

Ambiciozen predlog bi moral tudi dosledno določati enaka pravila za spletne platforme in 
iskalnike, kadar delujejo enako.

Pripravljavka mnenja meni, da bi moral prvi pregled te uredbe odražati visoko hitrost razvoja 
digitalnega gospodarstva, pripravljen pa bi moral biti dve leti po začetku njene veljavnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Spletne posredniške storitve so 
lahko bistvene za poslovni uspeh podjetij, 
ki prek njih dosežejo potrošnike. Vse večji 
delež posredovanja poslov prek spletnih 
posredniških storitev, ki ga spodbujajo tudi 
močni na podatkih temelječi posredni 
mrežni učinki, povzroča vse večjo 
odvisnost takih poslovnih uporabnikov, 
vključno z mikro, malimi in srednjimi 
podjetji, od teh storitev pri doseganju 
potrošnikov. Glede na to naraščajočo 
odvisnost imajo ponudniki teh storitev 
pogosto večjo pogajalsko moč, ki jim 
omogoča, da enostransko ravnajo na način, 
ki je lahko nepravičen in lahko škodi 
pravnim interesom njihovih poslovnih 
uporabnikov, posredno pa tudi potrošnikov 
v Uniji.

(2) Spletne posredniške storitve so 
lahko bistvene za poslovni uspeh podjetij, 
ki prek njih dosežejo potrošnike. To 
pomembno vlogo je treba izvajati 
pregledno in verodostojno, pri tem pa 
morajo veljati jasna pravila, ki se vnaprej 
določijo za vse akterje, in enaki pogoji za 
vse udeležence. Vse večji delež 
posredovanja poslov prek spletnih 
posredniških storitev, ki ga spodbujajo tudi 
močni na podatkih temelječi posredni 
mrežni učinki, povzroča vse večjo 
odvisnost takih poslovnih uporabnikov, 
vključno s samozaposlenimi, mikro, 
malimi in srednjimi podjetji, od teh storitev 
pri doseganju potrošnikov. Glede na to 
naraščajočo odvisnost, ki lahko poleg 
samozaposlenih, mikro, malih in srednjih 
podjetij vpliva tudi na velika podjetja,
imajo ponudniki teh storitev pogosto večjo 
pogajalsko moč, ki jim omogoča, da 
enostransko ravnajo na način, ki je lahko 
nepravičen in lahko škodi pravnim 
interesom njihovih poslovnih uporabnikov, 
posredno pa tudi interesom potrošnikov v 
Uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Spletne posredniške storitve in 
spletni iskalniki, pa tudi trgovinski posli, ki 
jih omogočajo te storitve, imajo čezmejni 
potencial in so zlasti pomembni za pravilno 
delovanje notranjega trga Unije v 
današnjem gospodarstvu. Potencialno 
nepoštene in škodljive trgovinske prakse, 
ki jih nekateri ponudniki teh storitev 
uporabljajo v razmerju do poslovnih 
uporabnikov in uporabnikov s poslovnim 
spletiščem, ovirajo polno uresničitev tega 
potenciala in negativno vplivajo na 

(5) Spletne posredniške storitve in 
spletni iskalniki, pa tudi posli, ki jih 
omogočajo te storitve, imajo čezmejni 
potencial in so zlasti pomembni za pravilno 
delovanje notranjega trga Unije v 
današnjem gospodarstvu. Potencialno 
nepoštene in škodljive trgovinske prakse, 
ki jih nekateri ponudniki teh storitev 
uporabljajo v razmerju do poslovnih 
uporabnikov in uporabnikov s poslovnim 
spletiščem, ovirajo polno uresničitev tega 
potenciala in negativno vplivajo na 
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pravilno delovanje notranjega trga. Poleg 
tega tudi različna zakonodaja nekaterih 
držav članic, ki z različno stopnjo 
uspešnosti urejajo te storitve, oziroma še 
neobstoj take zakonodaje v drugih državah 
članicah ovira polno uresničitev tega 
potenciala in negativno vpliva na pravilno 
delovanje notranjega trga.

pravilno delovanje notranjega trga. Poleg 
tega tudi različna zakonodaja nekaterih 
držav članic, ki z različno stopnjo 
uspešnosti urejajo te storitve, oziroma še 
neobstoj take zakonodaje v drugih državah 
članicah ovira polno uresničitev tega 
potenciala in negativno vpliva na pravilno 
delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

Načeloma so vsi posli takega značaja in pomena. Širše razumevanje transakcij, ki jih 
omogočajo spletne posredniške storitve ali spletni iskalniki, omogoča boljše razumevanje 
zapletenosti obravnavanih vprašanj.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pri oblikovanju zakonodaje EU bi 
bilo treba upoštevati načelo „čim manj, a 
toliko, kot je potrebno“, kar pomeni, da 
morajo pravila ustrezati digitalni dobi, 
obenem pa morajo biti dovolj odprta in 
tehnološko nevtralna, da bodo primerna 
tudi z vidika prihodnjega razvoja. 
Komisija s pobudo o analiziranju vloge 
platform v digitalnem gospodarstvu 
zagotavlja celovit in podoben pristop k 
okviru na celotnem digitalnem trgu, 
čeprav bi utegnila enotna rešitev za vse 
omejiti inovacije in evropska podjetja v 
svetovnem gospodarstvu postaviti v slabši 
konkurenčni položaj.  

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zato bi bilo treba na ravni Unije 
določiti enoten in usmerjen sklop obveznih 
pravil, da se zagotovi pravično, 
predvidljivo, trajnostno in zaupanja vredno 
spletno poslovno okolje na notranjem 
trgu, v katerem se zlasti poskrbi, da so 
poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev zagotovljene ustrezna 
preglednost ter učinkovite možnosti 
pravnih sredstev po vsej Uniji. Navedena 
pravila bi morala zagotoviti tudi ustrezno
preglednost v zvezi z razvrstitvijo 
uporabnikov s poslovnim spletiščem v 
rezultatih iskanja spletnih iskalnikov. 
Hkrati bi morala navedena pravila zaščititi 
pomemben inovacijski potencial širšega 
gospodarstva spletnih platform.

(6) Zato bi bilo treba na ravni Unije 
določiti enoten in usmerjen sklop obveznih 
pravil, da se zagotovi pravično,
predvidljivo, trajnostno in zaupanja vredno 
spletno poslovno okolje. Ta bi morala 
spodbujati pravično in sorazmerno 
ravnanje podjetij ter zlasti poskrbeti, da so 
poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev zagotovljene ustrezna 
preglednost ter učinkovite možnosti 
pravnih sredstev po vsej Uniji. Navedena 
pravila bi morala zagotoviti tudi 
preglednost v zvezi z razvrstitvijo 
uporabnikov s poslovnim spletiščem, zlasti
v rezultatih iskanja spletnih iskalnikov, 
vključno z glasovnim upravljanjem. Hkrati 
bi morala navedena pravila zaščititi 
pomemben inovacijski potencial širšega 
gospodarstva spletnih platform in 
omogočiti večjo konkurenco. Evropska 
komisija glede na razvoj sektorja bodisi s 
sektorsko zakonodajo ali pregledom te 
uredbe preuči možnost okrepitve določb o 
preglednosti in pravičnosti v uredbi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ker imajo spletne posredniške 
storitve običajno svetovno razsežnost, bi se 
morala ta uredba uporabljati za ponudnike 
spletnih posredniških storitev ne glede na 
to, ali imajo sedež v državi članici ali zunaj 
Unije, če sta izpolnjena dva kumulativna 
pogoja. Prvič, poslovni uporabniki ali 
uporabniki s poslovnim spletiščem bi 
morali imeti sedež v Uniji. Drugič, 
poslovni uporabniki ali uporabniki s 
poslovnim spletiščem bi morali z 
zagotavljanjem navedenih storitev svoje 
blago ali storitve potrošnikom, ki se 

(7) Ker imajo spletne posredniške 
storitve običajno svetovno razsežnost, bi se 
morala ta uredba uporabljati za ponudnike 
spletnih posredniških storitev ne glede na 
to, ali imajo sedež v državi članici ali zunaj 
Unije, če sta izpolnjena dva kumulativna 
pogoja. Prvič, poslovni uporabniki ali 
uporabniki s poslovnim spletiščem bi 
morali imeti sedež v Uniji. Drugič, 
poslovni uporabniki ali uporabniki s 
poslovnim spletiščem bi morali z 
zagotavljanjem navedenih storitev svoje 
blago ali storitve potrošnikom ali 



AD\1169854SL.docx 7/45 PE627.047v02-00

SL

nahajajo v Uniji, nuditi najmanj pri delu 
posla. Taki potrošniki bi se morali nahajati 
v Uniji, ni pa jim treba v Uniji imeti 
prebivališča niti državljanstva katere koli 
države članice. Zato se ta uredba ne bi 
smela uporabljati, kadar poslovni 
uporabniki ali uporabniki s poslovnim 
spletiščem nimajo sedeža v Uniji ali kadar 
imajo v Uniji sedež, vendar uporabljajo 
spletne posredniške storitve ali spletne 
iskalnike za nudenje blaga ali storitev 
izključno potrošnikom, ki se nahajajo zunaj 
Unije ali osebam, ki niso potrošniki.

podjetjem, ki se nahajajo v Uniji, nuditi 
najmanj pri delu posla. Glede na 
zakonodajo Unije1a bi to pomenilo, da 
spletne posredniške storitve in spletni 
iskalniki ciljno ali neposredno usmerjajo 
prodajo potrošnikom iz ene ali več držav 
članic. Taki potrošniki bi se morali 
nahajati v Uniji, ni pa jim treba v Uniji 
imeti prebivališča niti državljanstva katere 
koli države članice. Zato se ta uredba ne bi 
smela uporabljati, kadar poslovni 
uporabniki ali uporabniki s poslovnim 
spletiščem nimajo sedeža v Uniji ali kadar 
imajo v Uniji sedež, vendar uporabljajo 
spletne posredniške storitve ali spletne 
iskalnike za nudenje blaga ali storitev 
izključno potrošnikom, ki se nahajajo zunaj 
Unije ali osebam, ki niso potrošniki.

__________________

1a Uredba (ES) št. 44/2001 (Bruselj I) in 
Uredba (ES) št. 593/2008 (Rim I).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primeri spletnih posredniških 
storitev, ki jih zajema ta uredba, bi morali 
zato vključevati spletne tržnice za e-
trgovanje, vključno s sodelovalnimi, na 
katerih so dejavni poslovni uporabniki, 
spletne storitve aplikacij programske 
opreme in spletne storitve družbenih 
medijev. Vendar se ta uredba ne bi smela 
uporabljati za spletna orodja, ki služijo 
oglaševanju, ali spletne oglaševalske 
izmenjave, ki se ne zagotavljajo z 
namenom lajšanja začetka neposrednih 
poslov in ki ne vključujejo pogodbenega 
razmerja s potrošniki. Ta uredba se tudi ne 
bi smela uporabljati za spletne plačilne 
storitve, ker same po sebi ne izpolnjujejo 
zahtev, ki se uporabljajo, ampak so same 
po sebi pomožne pri poslu za dobavo blaga 

(9) Primeri spletnih posredniških 
storitev, ki jih zajema ta uredba, bi morali 
zato vključevati spletne tržnice za e-
trgovanje, vključno s sodelovalnimi, na 
katerih so dejavni poslovni uporabniki, 
spletne storitve aplikacij programske 
opreme in spletne storitve družbenih 
medijev. Vendar se ta uredba ne bi smela 
uporabljati za spletna orodja, ki služijo 
oglaševanju, ali spletne oglaševalske 
izmenjave, ki se ne zagotavljajo z 
namenom lajšanja začetka neposrednih 
poslov in ki ne vključujejo pogodbenega 
razmerja s potrošniki. Ta uredba se tudi ne 
bi smela uporabljati za spletne plačilne 
storitve, ker same po sebi ne izpolnjujejo 
zahtev, ki se uporabljajo, ampak so same 
po sebi pomožne pri poslu za dobavo blaga 
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in storitev zadevnim potrošnikom. in storitev zadevnim potrošnikom. Uredba 
prav tako ne bi smela veljati za 
elektronska komunikacijska omrežja ali 
storitve oziroma storitve avdiovizualnih 
medijev, za katere velja sektorska ureditev 
glede preglednosti, pravnih sredstev in 
nediskriminacije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zaradi doslednosti bi morala biti 
opredelitev spletnega iskalnika v tej uredbi 
usklajena z opredelitvijo, ki se uporablja v 
Direktivi (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta21.

(11) Zaradi doslednosti bi morala biti 
opredelitev spletnega iskalnika v tej uredbi 
usklajena z opredelitvijo, ki se uporablja v 
Direktivi (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta21. Opredelitev 
spletnega iskalnika bi se morala razumeti 
kot tehnološko nevtralna in priznavati 
široko paleto storitev iskanja ter vhodnih 
in izhodnih podatkov.

__________________ __________________

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko 
skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 
19.7.2016, str. 1).

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko 
skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 
19.7.2016, str. 1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se po potrebi učinkovito 
zaščitijo poslovni uporabniki, bi se morala 
ta uredba uporabljati, kadar se stranki o 
pogojih uporabe storitev pogodbenega 
razmerja, ne glede na njihovo 
poimenovanje ali obliko, nista individualno 
dogovorili. Ali so bili pogoji uporabe 
storitev individualno dogovorjeni, bi bilo 

(12) Da se po potrebi učinkovito 
zaščitijo poslovni uporabniki, bi se morala 
ta uredba uporabljati, kadar se stranki o 
pogojih uporabe ali zagotavljanju storitev 
pogodbenega razmerja, ne glede na njihovo 
poimenovanje ali obliko, nista individualno 
dogovorili.
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treba ugotoviti na podlagi splošne ocene, 
pri čemer samo po sebi ni odločilno, da so 
bile morda individualno dogovorjene 
nekatere določbe.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi, da splošni pogoji 
pogodbenega razmerja poslovnim 
uporabnikom omogočajo določitev 
komercialnih pogojev za uporabo spletnih 
posredniških storitev, njihovo prenehanje 
in začasno onemogočitev, ter da se doseže 
predvidljivost v zvezi z njihovim 
poslovnim razmerjem, bi morali biti 
navedeni pogoji zapisani v jasnem in 
nedvoumnem jeziku, ki ga povprečen 
poslovni uporabnik zlahka razume. Za 
pogoje uporabe storitev se ne bi smelo 
šteti, da so zapisani jasno in nedvoumno, 
kadar so ohlapni, nespecifični ali 
pomembnih poslovnih vprašanj ne 
opisujejo podrobno ter zato poslovnim 
uporabnikom ne omogočajo razumne 
stopnje predvidljivosti glede 
najpomembnejših vidikov pogodbenega 
razmerja.

(13) Da se zagotovi, da splošni pogoji 
pogodbenega razmerja poslovnim 
uporabnikom omogočajo določitev 
komercialnih pogojev za uporabo spletnih 
posredniških storitev, njihovo omejitev,
prenehanje in začasno onemogočitev, ter 
da se doseže predvidljivost v zvezi z 
njihovim poslovnim razmerjem, bi morali 
biti navedeni pogoji zapisani v jasnem in 
nedvoumnem jeziku, ki ga povprečen 
poslovni uporabnik zlahka razume. Za 
pogoje uporabe storitev se ne bi smelo 
šteti, da so zapisani jasno in nedvoumno, 
kadar so nespecifični ali pomembnih 
poslovnih vprašanj ne opisujejo podrobno 
ter zato poslovnim uporabnikom ne 
omogočajo razumne stopnje predvidljivosti 
glede najpomembnejših vidikov 
pogodbenega razmerja. Pri pogojih 
uporabe ne sme prihajati do neupravičene 
diskriminacije med poslovnimi 
uporabniki.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Splošni pogoji lahko predvem 
določajo, da prakse ali varnostne grožnje, 
ki bi utegnile ponudniku, poslovnim 
uporabnikom ali potrošnikom zaradi 
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varnostne kršitve, goljufije, zlorabe 
podatkov ali drugače povzročiti 
neposredno škodo, pomenijo razlog za 
odločitev o omejitvi, začasni onemogočitvi 
ali ukinitvi zagotavljanja spletnih 
posredniških storitev. Odločitev o omejitvi, 
začasni onemogočitvi ali ukinitvi storitve 
zaradi tveganja povzročitve neposredne 
škode bi morala biti sorazmerna s 
tveganjem, ki se ga z ukrepom prepreči, 
ukinitev storitve pa bi se morala izvesti le, 
kadar z začasno omejitvijo ali 
onemogočitvijo ni mogoče učinkovito 
odpraviti tveganja. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zagotavljanje preglednosti v 
splošnih pogojih je lahko bistveno za 
spodbujanje trajnostnih poslovnih razmerij 
in preprečevanje nepoštenega vedenja v 
škodo poslovnih uporabnikov. Ponudniki 
spletnih posredniških storitev bi morali 
zato tudi zagotoviti, da so pogoji uporabe 
storitev zlahka dostopni v vseh fazah 
pogodbenega razmerja, tudi za potencialne 
poslovne uporabnike v predpogodbeni fazi, 
ter da se poslovne uporabnike o kakršnih 
koli spremembah navedenih pogojev 
obvesti v določenem roku za obveščanje, ki 
je glede na konkretne okoliščine razumen 
in sorazmeren, in sicer najmanj 15 dni. 
Navedeno obvestilo se ne bi smelo
uporabljati, kadar in v kolikor se mu je 
zadevni poslovni uporabnik nedvoumno 
odpovedal ali kadar in v kolikor potreba po 
izvedbi spremembe brez spoštovanja roka 
za obveščanje izhaja iz pravne obveznosti 
ponudnika storitev na podlagi prava Unije 
ali nacionalnega prava.

(14) Zagotavljanje preglednosti v 
splošnih pogojih je lahko bistveno za 
spodbujanje trajnostnih poslovnih razmerij 
in preprečevanje nepoštenega vedenja v 
škodo poslovnih uporabnikov. Ponudniki 
spletnih posredniških storitev bi morali 
zato tudi zagotoviti, da so pogoji uporabe 
storitev zlahka dostopni v vseh fazah 
pogodbenega razmerja, tudi za potencialne 
poslovne uporabnike v predpogodbeni fazi, 
ter da se poslovne uporabnike o kakršnih 
koli spremembah navedenih pogojev 
obvesti v določenem roku za obveščanje, ki 
je glede na konkretne okoliščine razumen 
in sorazmeren, in sicer najmanj 15 dni pred 
uveljavitvijo. Z uveljavitvijo izjeme se 
navedeni rok ne bi smel uporabljati, kadar 
in v obsegu, v kakršnem se mu je zadevni 
poslovni uporabnik nedvoumno odpovedal.
Prav tako se ne bi smel uporabljati, kadar 
in v obsegu, v kakršnem potreba po 
izvedbi spremembe brez spoštovanja roka 
za obveščanje izhaja iz pravne obveznosti 
ponudnika storitev na podlagi prava Unije 
ali nacionalnega prava.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se zaščitijo poslovni uporabniki, 
bi moralo biti mogoče, da pristojno sodišče 
glede neskladnih pogojev uporabe storitev 
ugotovi, da za poslovnega uporabnika niso 
zavezujoči, in sicer z učinkom ex nunc. 
Vendar bi morala vsaka taka ugotovitev 
sodišča zadevati le konkretne določbe 
pogojev uporabe storitev, ki niso skladne. 
Če je ostale določbe mogoče ločiti od 
neskladnih določb, bi morale ostati 
veljavne in izvršljive. Nenadne 
spremembe obstoječih pogojev uporabe 
storitev lahko povzročijo pomembne 
motnje dejavnosti poslovnih uporabnikov. 
Za omejitev takih negativnih učinkov na 
poslovne uporabnike in odvračanje od 
takega ravnanja bi morale biti 
spremembe, ki so v nasprotju z 
obveznostjo zagotavljanja roka za 
obveščanje, nične in neveljavne, kar 
pomeni, da se šteje, da niso nikoli imele 
učinkov erga omnes in ex tunc.

(15) Da se zaščitijo poslovni uporabniki, 
bi moralo biti mogoče, da pristojno sodišče 
glede neskladnih pogojev uporabe storitev 
ugotovi, da za poslovnega uporabnika niso 
zavezujoči, in sicer z učinkom ex nunc. 
Vendar bi morala vsaka taka ugotovitev 
sodišča zadevati le konkretne določbe 
pogojev uporabe storitev, ki niso skladne. 
Če je ostale določbe mogoče ločiti od 
neskladnih določb, bi morale ostati 
veljavne in izvršljive.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Nenadne spremembe obstoječih 
pogojev uporabe storitev lahko povzročijo 
pomembne motnje dejavnosti poslovnih 
uporabnikov. Za omejitev takih 
negativnih učinkov na poslovne 
uporabnike in odvračanje od takega 
ravnanja bi morale biti spremembe, ki so 
v nasprotju z obveznostjo zagotavljanja 
roka za obveščanje, nične in neveljavne, 
kar pomeni, da se šteje, da niso nikoli 
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imele učinkov erga omnes in ex tunc.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ponudnik spletnih posredniških 
storitev ima lahko legitimne razloge za 
odločitev o začasni onemogočitvi ali 
ukinitvi zagotavljanja svojih storitev, v 
celoti ali delno, določenemu poslovnemu 
uporabniku, tudi tako da s seznama 
odstrani posamezno blago ali storitve 
določenega poslovnega uporabnika ali 
odstrani rezultate iskanja. Toda glede na to, 
da lahko take odločitve pomembno 
vplivajo na interese zadevnih poslovnih 
uporabnikov, bi morali biti o razlogih zanje 
ustrezno obveščeni. Obrazložitev razlogov 
bi morala poslovnim uporabnikom 
omogočiti, da presodijo, ali obstaja podlaga 
za vložitev pritožbe, s čimer se izboljšajo 
možnosti za poslovne uporabnike, da po 
potrebi posežejo po učinkovitih pravnih 
sredstvih. Poleg tega bi v skladu s 
Priporočilom Komisije (EU) 2018/334 
zahteva po obrazložitvi razlogov prispevala 
k preprečevanju ali odpravi kakršne koli 
nenamerne odstranitve spletnih vsebin 
poslovnih uporabnikov, za katere ponudnik 
neupravičeno meni, da so nezakonite22. 
Obrazložitev razlogov bi morala vsebovati 
objektivne razloge za odločitev, ki 
temeljijo na razlogih, ki jih je ponudnik 
predhodno določil v pogojih uporabe 
storitev, in se sorazmerno sklicevati na 
ustrezne posebne okoliščine, ki so 
botrovale k navedeni odločitvi.

(16) Ponudnik spletnih posredniških 
storitev ima lahko legitimne razloge za 
odločitev o uporabi sankcij za poslovne 
uporabnike, na primer tako da začasno 
onemogoči, odstrani s seznama ali ukine 
zagotavljanje svojih storitev, v celoti ali 
delno, ali odstrani rezultate iskanja. Toda 
glede na to, da lahko take odločitve 
pomembno vplivajo na interese zadevnih 
poslovnih uporabnikov, bi morali biti o 
razlogih zanje ustrezno obveščeni. 
Obrazložitev razlogov bi morala poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da presodijo, ali 
obstaja podlaga za vložitev pritožbe, s 
čimer se izboljšajo možnosti za poslovne 
uporabnike, da po potrebi posežejo po 
učinkovitih pravnih sredstvih. Poleg tega bi 
v skladu s Priporočilom Komisije (EU) 
2018/334 zahteva po obrazložitvi razlogov 
prispevala k preprečevanju ali odpravi 
kakršne koli nenamerne odstranitve 
spletnih vsebin poslovnih uporabnikov, za 
katere ponudnik neupravičeno meni, da so 
nezakonite22. Obrazložitev razlogov bi 
morala vsebovati objektivne razloge za 
odločitev, ki temeljijo na razlogih, ki jih je 
ponudnik predhodno določil v pogojih 
uporabe storitev, in se sorazmerno 
sklicevati na ustrezne posebne okoliščine, 
ki so botrovale k navedeni odločitvi. V 
primeru suma, da lahko ravnanje ali 
praksa poslovnega uporabnika povzroči 
škodo uporabnikom platforme, je treba 
navesti sklicevanje na ustrezne določbe v 
pogojih uporabe. Kjer je mogoče, bi bilo 
treba vzpostaviti sorazmeren in postopen 
sistem, vključno s predhodno in 
pravočasno prijavo pred sprejetjem 
ukrepov, s katerimi se potrošnikom 
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prepreči dostop do podjetja.

__________________ __________________

22 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

22 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Razvrstitev blaga in storitev s strani 
ponudnikov spletnih posredniških storitev 
pomembno učinkuje na izbiro potrošnikov 
in zato tudi na poslovni uspeh poslovnih 
uporabnikov, ki navedeno blago in storitve 
nudijo potrošnikom. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev bi morali zato 
predhodno opisati glavne parametre za 
razvrščanje, da se izboljša predvidljivost za 
poslovne uporabnike in se jim omogoči 
boljše razumevanje delovanja mehanizma 
razvrščanja ter primerjanje praks različnih 
ponudnikov glede razvrščanja. Koncept 
glavnega parametra bi bilo treba razumeti 
kot nanašajoč se vsa splošna merila, 
postopke, posebne kazalnike, vključene v 
algoritem, ali druge mehanizme 
prilagoditve ali retrogradacije, ki se 
uporabljajo v povezavi z razvrstitvijo. Opis 
glavnih parametrov, ki določajo razvrstitev 
bi moral prav tako vključevati razlago vseh 
možnosti poslovnih uporabnikov, da za 
plačilo dejavno vplivajo na razvrstitev ter 
relativne učinke tega vpliva. Opis bi moral 
poslovnim uporabnikom zagotavljati 
ustrezno razumevanje, kako mehanizem 
razvrščanja upošteva značilnosti 
dejanskega blaga ali storitev, ki jih nudi 
poslovni uporabnik, in njihove 
relevantnosti za potrošnike konkretnih 
spletnih posredniških storitev.

(17) Razvrstitev blaga in storitev s strani 
ponudnikov spletnih posredniških storitev 
pomembno učinkuje na izbiro potrošnikov 
in zato tudi na poslovni uspeh poslovnih 
uporabnikov, ki navedeno blago in storitve 
nudijo potrošnikom. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev bi morali zato 
predhodno opisati glavne parametre za 
razvrščanje, da se izboljša predvidljivost za 
poslovne uporabnike in se jim omogoči 
boljše razumevanje delovanja mehanizma 
razvrščanja ter primerjanje praks različnih 
ponudnikov glede razvrščanja. Koncept 
glavnega parametra bi bilo treba razumeti 
kot nanašajoč se na vsa merila, postopke, 
posebne kazalnike, vključene v algoritem, 
ali druge mehanizme prilagoditve ali 
retrogradacije, ki se uporabljajo v povezavi 
z razvrstitvijo in so izjemno pomembni za 
ustrezno razumevanje delovanja 
razvrstitvenega sistema. Opis glavnih 
parametrov, ki določajo razvrstitev bi 
moral prav tako vključevati razlago vseh 
možnosti poslovnih uporabnikov, da za 
plačilo dejavno vplivajo na razvrstitev ter 
relativne učinke tega vpliva. Opis bi moral 
poslovnim uporabnikom zagotavljati 
ustrezno razumevanje, kako mehanizem 
razvrščanja upošteva značilnosti 
dejanskega blaga ali storitev, ki jih nudi 
poslovni uporabnik, in njihove 
relevantnosti za potrošnike konkretnih 
spletnih posredniških storitev. Kadar se 
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blago ali storitve ponujajo na podlagi 
razvrstitve, na katero je vplivalo plačilo ali 
nadzor ponudnika, ponudnik spletnih 
posredniških storitev opozori na to 
dejstvo, tako da v ponudbo doda besedo 
„SPONZORIRANO“ ali „OGLAS“.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Razvrstitev spletišč s strani s strani 
ponudnikov spletnih iskalnikov, zlasti tistih 
spletišč, prek katerih podjetja potrošnikom 
nudijo blago in storitve, na podoben način 
pomembno vpliva na izbiro potrošnikov in 
poslovni uspeh uporabnikov s poslovnim 
spletiščem. Ponudniki spletnih iskalnikov 
bi zato morali predložiti opis glavnih
parametrov za razvrščanje vseh 
indeksiranih spletišč, tudi spletišč 
uporabnikov s poslovnim spletiščem in 
drugih spletišč. Poleg značilnosti blaga in 
storitev ter njihovega pomena za 
potrošnike bi moral ta opis v primeru 
spletnih iskalnikov uporabnikom s 
poslovnim spletiščem omogočati tudi, da 
pridobijo ustrezno razumevanje o tem, ali 
se upoštevajo določene značilnosti zasnove 
uporabljenega spletišča, kot je optimizacija 
za prikazovanje na mobilnih 
telekomunikacijskih napravah, ter kako in 
v kolikšni meri se upoštevajo. Če ni 
pogodbenega razmerja med ponudniki 
spletnih iskalnikov in uporabniki s 
poslovnim spletiščem, bi moral biti 
navedeni opis na voljo javnosti na očitnem 
in zlahka dostopnem mestu na ustreznem 
spletnem iskalniku. Da se uporabnikom s 
poslovnim spletiščem zagotovi 
predvidljivost, bi se moral opis tudi redno 
posodabljati in vključiti možnost, da bi bile 
kakršne koli spremembe glavnih 
parametrov zlahka ugotovljive. Čeprav 
ponudnikom pri izpolnjevanju te zahteve 

(18) Razvrstitev spletišč s strani s strani 
ponudnikov spletnih iskalnikov, zlasti tistih 
spletišč, prek katerih podjetja potrošnikom 
nudijo blago in storitve, na podoben način 
pomembno vpliva na izbiro potrošnikov in 
poslovni uspeh uporabnikov s poslovnim 
spletiščem. Ponudniki spletnih iskalnikov 
bi zato morali predložiti javno dostopen
opis parametrov, ki so izjemno pomembni 
za ustrezno razumevanje tega, kako se 
določa razvrščanje vseh indeksiranih 
spletišč, tudi spletišč uporabnikov s 
poslovnim spletiščem in drugih spletišč. 
Poleg značilnosti blaga in storitev ter 
njihovega pomena za potrošnike bi moral 
ta opis v primeru spletnih iskalnikov 
uporabnikom s poslovnim spletiščem
omogočati tudi, da pridobijo ustrezno 
razumevanje o tem, ali se upoštevajo 
določene značilnosti zasnove 
uporabljenega spletišča, kot je optimizacija 
za prikazovanje na mobilnih napravah, ter 
kako in v kolikšni meri se upoštevajo. Če 
ni pogodbenega razmerja med ponudniki 
spletnih iskalnikov in uporabniki s 
poslovnim spletiščem, bi moral biti 
navedeni opis na voljo javnosti na očitnem 
in zlahka dostopnem mestu na ustreznem 
spletnem iskalniku. Da se uporabnikom s 
poslovnim spletiščem zagotovi 
predvidljivost, bi se moral opis tudi redno 
posodabljati in vključiti možnost, da bi bile 
kakršne koli spremembe glavnih 
parametrov zlahka ugotovljive. Zahteva za 
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po razkritju glavnih parametrov 
razvrščanja pod nobenim pogojem ni 
treba razkriti poslovnih skrivnosti, kot so 
opredeljene v Direktivi (EU) 2016/943 
Evropskega parlamenta in Sveta23, bi moral 
dani opis temeljiti najmanj na dejanskih 
podatkih o relevantnosti uporabljenih 
parametrov razvrščanja.

razkritje parametrov razvrščanja ne bi 
smela posegati v določbe Direktive (EU) 
2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta, 
upoštevati pa bi bilo treba tudi določbe o 
zakonitem pridobivanju, uporabi in 
razkritju. Pri izpolnjevanju te zahteve po 
razkritju glavnih parametrov razvrščanja 
bi moral dani opis temeljiti najmanj na 
dejanskih podatkih o relevantnosti 
uporabljenih parametrov razvrščanja.

__________________

23 Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o 
varstvu nerazkritega strokovnega znanja 
in izkušenj ter poslovnih informacij 
(poslovnih skrivnosti) pred njihovo 
protipravno pridobitvijo, uporabo in 
razkritjem (UL L 157, 15.6.2016, str. 1).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Glede na to, kako pomembni so za 
poslovne uporabnike komentarji in ocene, 
bi bilo treba okrepiti njihovo preglednost 
in zanesljivost. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev ali spletnih 
iskalnikov bi morali poslovne uporabnike 
in sebe zaščititi pred manipulacijo 
razvrščanja s pomočjo lažnih ocen in 
komentarjev. Razviti bi morali rešitve za 
preverjanje komentarjev in ocen, pa tudi 
za njihovo prenosljivost med 
posredniškimi storitvami in iskalniki. 
Ponudniki objavijo informacije o pogojih, 
pod katerimi je mogoče odstraniti 
komentar ali oceno.

Predlog spremembe 18
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar sam ponudnik spletnih 
posredniških storitev nudi določeno blago 
ali storitve potrošnikom prek lastnih 
spletnih posredniških storitev ali to počne 
prek poslovnega uporabnika, ki ga nadzira, 
lahko navedeni ponudnik neposredno 
konkurira drugim poslovnim uporabnikom 
svojih spletnih posredniških storitev, ki jih 
ponudnik ne nadzira. Zlasti v takih 
položajih je pomembno, da ponudnik 
spletnih posredniških storitev deluje 
pregledno in zagotovi opis kakršne koli 
diferencirane obravnave s pravnimi, 
komercialnimi ali tehničnimi sredstvi, ki bi 
jo lahko dal v zvezi z blagom ali 
storitvami, ki jih nudi sam, v primerjavi s 
tistimi, ki jih nudijo poslovni uporabniki. 
Da se zagotovi sorazmernost, bi se morala 
ta obveznost uporabljati na ravni vseh 
posredniških storitev namesto na ravni 
posameznega blaga ali storitev, ki se nudijo 
prek navedenih storitev.

(19) Kadar sam ponudnik spletnih 
posredniških storitev ali spletnega 
iskalnika nudi določeno blago ali storitve 
potrošnikom prek lastnih spletnih 
posredniških storitev ali spletnega 
iskalnika ali to počne prek poslovnega 
uporabnika, ki ga nadzira, lahko navedeni 
ponudnik neposredno konkurira drugim 
uporabnikom s poslovnim spletiščem ali
poslovnim uporabnikom svojih storitev, ki 
jih ponudnik ne nadzira. Zlasti v takih 
položajih je pomembno uveljaviti splošno 
pravilo, da ponudnik spletnih posredniških 
storitev ali spletnega iskalnika deluje 
sorazmerno, pregledno in ne v škodo 
konkurenci. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev ali spletnega 
iskalnika bi morali dati na razpolago opis 
kakršne koli diferencirane obravnave s 
pravnimi, komercialnimi ali tehničnimi 
sredstvi, med drugim tudi z določitvijo 
privzete možnosti, ki daje prednost 
ponudniku, spletnemu iskalniku ali 
kateremu koli subjektu pod njegovim 
nadzorom, ki bi jo lahko dal v zvezi z 
blagom ali storitvami, ki jih nudi sam, v 
primerjavi s tistimi, ki jih nudijo poslovni 
uporabniki ali uporabniki s poslovnim 
spletiščem.  Da se zagotovi sorazmernost, 
bi se morala ta obveznost uporabljati na 
ravni vseh posredniških storitev namesto 
na ravni posameznega blaga ali storitev, ki 
se nudijo prek navedenih storitev.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Možnost dostopanja do podatkov in 
njihove uporabe, vključno z osebnimi 

(20) Možnost dostopanja do podatkov in 
njihove uporabe, vključno z osebnimi 
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podatki, lahko omogoči pomembno 
ustvarjanje vrednosti v gospodarstvu 
spletnih platform. Zato je pomembno, da 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
poslovnim uporabnikom zagotavljajo jasen 
opis obsega, narave in pogojev dostopa do 
določenih kategorij podatkov ter njihove 
uporabe. Opis bi moral biti sorazmeren in 
bi se lahko nanašal na splošne pogoje 
dostopa namesto izčrpnega navajanja 
dejanskih podatkov ali kategorij podatkov, 
da bi poslovni uporabniki lahko razumeli, 
ali lahko uporabijo podatke za izboljšanje 
ustvarjanja vrednosti, vključno z morebitno 
nadaljnjo uporabo podatkovnih storitev 
tretjih strani. Obdelava osebnih podatkov 
bi morala biti v skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta24.

podatki, lahko omogoči pomembno 
ustvarjanje vrednosti v gospodarstvu 
spletnih platform. Zato je pomembno, da 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
poslovnim uporabnikom zagotavljajo jasen 
opis obsega, narave in pogojev dostopa do 
določenih kategorij podatkov ter njihove 
uporabe. Opis bi moral biti sorazmeren in 
bi se lahko nanašal na splošne pogoje 
dostopa namesto izčrpnega navajanja 
dejanskih podatkov ali kategorij podatkov, 
da bi poslovni uporabniki lahko razumeli, 
ali lahko uporabijo podatke za izboljšanje 
ustvarjanja vrednosti, vključno z morebitno 
nadaljnjo uporabo podatkovnih storitev 
tretjih strani. Podatki, pridobljeni v 
postopku spletne interakcije med spletno 
posredniško storitvijo ali spletnim 
iskalnikom na eni strani, poslovnim 
uporabnikom ali poslovnim spletiščem na 
drugi in potrošniki, bi morali biti v 
združeni obliki dostopni poslovnim 
uporabnikom, da bi ti lahko izboljšali 
kakovost svojih storitev, brez poseganja v 
upoštevno pravo Unije. Obdelava osebnih 
podatkov bi morala biti v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta24.

__________________ __________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP) 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP) 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Nekatere prakse je mogoče 
nedvoumno šteti za nepravične v vseh 
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okoliščinah. Opazovalnica platform bi 
morala pripraviti seznam teh praks, ga 
stalno pregledovati in priporočati 
dopolnitve Komisiji.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ponudniki spletnih posredniških 
storitev lahko v določenih primerih v 
pogojih uporabe storitev omejijo možnost
poslovnih uporabnikov, da nudijo blago ali 
storitve potrošnikom pod ugodnejšimi 
pogoji na druge načine, kot prek navedenih 
spletnih posredniških storitev. V navedenih 
primerih bi morali zadevni ponudniki za 
to navesti razloge, zlasti s sklicevanjem na 
glavne gospodarske, poslovne ali pravne 
razloge za omejitve. Vendar se ne bi smelo 
razumeti, da obveznost glede preglednosti 
vpliva na presojo zakonitosti takih 
omejitev na podlagi drugih aktov prava 
Unije ali prava držav članic v skladu s 
pravom Unije, vključno na področjih 
konkurence in nepoštenih poslovnih 
praks, ter uporabo takih zakonov.

(21) Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v pogojih uporabe storitev ne bi 
smeli omejiti možnosti poslovnih 
uporabnikov, da nudijo blago ali storitve 
potrošnikom pod ugodnejšimi pogoji na 
druge načine, kot prek navedenih spletnih 
posredniških storitev. Take omejitve 
izvirajo iz posebnega poslovnega modela 
in so povzročile razdrobljenost enotnega 
evropskega digitalnega trga.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi poslovnim uporabnikom, tudi 
tistim, katerih uporaba ustreznih spletnih 
posredniških storitev je bila začasno 
onemogočena ali ukinjena, omogočili 
dostop do takojšnjih, primernih in 
učinkovitih možnosti pravnih sredstev, bi 
morali ponudniki spletnih posredniških 
storitev zagotavljati interni sistem za 

(22) Da bi poslovnim uporabnikom, tudi 
tistim, katerih uporaba ustreznih spletnih 
posredniških storitev je bila začasno 
onemogočena ali ukinjena, omogočili 
dostop do takojšnjih, primernih in 
učinkovitih možnosti pravnih sredstev, bi 
morali ponudniki spletnih posredniških 
storitev zagotavljati interni sistem za 
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obravnavo pritožb. Namen internega 
sistema za obravnavo pritožb bi moral biti 
zagotoviti, da pomemben delež pritožb 
ponudnik spletnih posredniških storitev in 
zadevni poslovni uporabnik lahko rešita 
dvostransko. Z zagotavljanjem, da 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
objavljajo informacije o delovanju in 
uspešnosti svojega internega sistema za 
obravnavo pritožb, bi poleg tega poslovni 
uporabniki lažje razumeli, katere vrste 
težav lahko nastanejo v okviru 
zagotavljanja različnih spletnih 
posredniških storitev in kakšne so možnosti 
hitrega in uspešnega reševanja spora.

obravnavo pritožb. Namen internega 
sistema za obravnavo pritožb bi moral biti 
zagotoviti, da pomemben delež pritožb 
ponudnik spletnih posredniških storitev in 
zadevni poslovni uporabnik lahko rešita 
dvostransko. Z zagotavljanjem, da 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
redno pregledujejo delovanje in uspešnost
svojega internega sistema za obravnavo 
pritožb, bi poleg tega poslovni uporabniki 
lažje razumeli, katere vrste težav lahko 
nastanejo v okviru zagotavljanja različnih 
spletnih posredniških storitev in kakšne so 
možnosti hitrega in uspešnega reševanja 
spora.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Namen zahtev iz te uredbe glede 
internih sistemov za obravnavo pritožb je 
omogočiti ponudnikom spletnih 
posredniških storitev razumno mero 
prožnosti pri ravnanju s temi sistemi in 
obravnavi posameznih pritožb, da se čim 
bolj zmanjša kakršno koli upravno breme. 
Interni sistemi za obravnavo pritožb bi 
morali ponudnikom spletnih posredniških 
storitev poleg tega omogočati, da po 
potrebi sorazmerno obravnavajo vsakršno 
uporabo v slabi veri, s katero bi določeni 
poslovni uporabniki navedene sisteme 
lahko želeli izkoristiti. Razen v primerih 
kakršne koli domnevne neskladnosti s 
pravnimi obveznostmi iz te uredbe interni 
sistemi za obravnavo pritožb poleg tega ne 
bi smeli biti odprti za pritožbe, ki 
vključujejo zgolj zanemarljive negativne 
učinke na zadevnega poslovnega 
uporabnika. Glede na stroške vzpostavitve 
in delovanja takih sistemov je iz 
navedenih obveznosti v skladu z 
ustreznimi določbami Priporočila 
Komisije 2003/361/ES25 primerno izvzeti 

(23) Namen zahtev iz te uredbe glede 
internih sistemov za obravnavo pritožb je 
omogočiti ponudnikom spletnih 
posredniških storitev razumno mero 
prožnosti pri ravnanju s temi sistemi in 
obravnavi posameznih pritožb, da se čim 
bolj zmanjša kakršno koli upravno breme. 
Tako jo lahko v skladu z ustreznimi 
določbami priporočila Komisije 
2003/361/ES25 zlahka uporabljajo tudi 
ponudniki spletnih posredniških storitev, 
ki so mala podjetja. Interni sistemi za 
obravnavo pritožb bi morali ponudnikom 
spletnih posredniških storitev poleg tega 
omogočati, da po potrebi sorazmerno 
obravnavajo vsakršno uporabo v slabi veri, 
s katero bi določeni poslovni uporabniki 
navedene sisteme lahko želeli izkoristiti. 
Razen v primerih kakršne koli domnevne 
neskladnosti s pravnimi obveznostmi iz te 
uredbe interni sistemi za obravnavo pritožb 
poleg tega ne bi smeli biti odprti za 
pritožbe, ki vključujejo zgolj zanemarljive 
negativne učinke na zadevnega poslovnega 
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vse ponudnike spletnih posredniških 
storitev, ki so mala podjetja.

uporabnika.

__________________ __________________

25 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, 
str. 36).

25 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, 
str. 36).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Mediacija je lahko za ponudnike 
spletnih posredniških storitev in njihove 
poslovne uporabnike način za reševanje 
sporov na zadovoljiv način, ne da bi morali 
seči po sodnih postopkih, ki so lahko 
dolgotrajni in dragi. Zato bi morali 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
olajševati mediacijo, in sicer zlasti z 
določitvijo mediatorjev, s katerimi so 
pripravljeni sodelovati. Mediatorji, ki svoje 
storitve zagotavljajo s kraja zunaj Unije, bi 
morali biti določeni le, kadar je 
zagotovljeno, da uporaba navedenih 
storitev zadevnih poslovnih uporabnikov 
na noben način ne prikrajša za kakršno koli 
pravno varstvo, ki se jim nudi na podlagi 
prava Unije ali prava držav članic, 
vključno z zahtevami iz te uredbe in 
veljavno zakonodajo glede varstva osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti. Da bi bili 
dostopni in pravični ter čim bolj hitri, 
učinkoviti in uspešni, bi morali navedeni 
mediatorji izpolnjevati nekatera 
opredeljena merila.

(24) Mediacija je lahko za ponudnike 
spletnih posredniških storitev in njihove 
poslovne uporabnike način za reševanje 
sporov na zadovoljiv način, ne da bi morali 
seči po sodnih postopkih, ki so lahko 
dolgotrajni in dragi. Zato bi morali 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
olajševati mediacijo, in sicer zlasti z 
določitvijo mediatorjev, s katerimi so 
pripravljeni sodelovati. Mediatorji, ki svoje 
storitve zagotavljajo s kraja zunaj Unije, bi 
morali biti določeni le, kadar je 
zagotovljeno, da uporaba navedenih 
storitev zadevnih poslovnih uporabnikov 
na noben način ne prikrajša za kakršno koli 
pravno varstvo, ki se jim nudi na podlagi 
prava Unije ali prava držav članic, 
vključno z zahtevami iz te uredbe in 
veljavno zakonodajo glede varstva osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti. Da bi bili 
dostopni in pravični ter čim bolj hitri, 
učinkoviti in uspešni, bi morali navedeni 
mediatorji izpolnjevati nekatera 
opredeljena merila. Evropska komisija bi 
morala objaviti smernice, s katerimi bi 
ponudnikom pomagala izpolniti potrebne 
zahteve za mediacijo.

Predlog spremembe 25
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ponudniki spletnih posredniških 
storitev bi morali ob upoštevanju vseh 
ustreznih elementov konkretnega primera 
nositi razumen delež skupnih stroškov 
mediacije. V ta namen bi moral mediator 
predlagati delež, ki je razumen v 
posameznem primeru. Vendar ta delež 
nikoli ne bi smel biti nižji od polovice 
stroškov.

(25) Ponudniki spletnih posredniških 
storitev bi morali ob upoštevanju vseh 
ustreznih elementov konkretnega primera 
nositi razumen delež skupnih stroškov 
mediacije, med drugim tudi, ali je bil 
primer predložen v dobri veri. V ta namen 
bi moral mediator predlagati delež, ki je 
razumen v posameznem primeru.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da se z mediacijo v Uniji olajša 
reševanje sporov v zvezi z zagotavljanjem 
spletnih posredniških storitev, bi morala 
Komisija spodbujati vzpostavitev 
specializiranih mediacijskih organizacij, ki 
jih trenutno primanjkuje. Vključenost 
mediatorjev s specializiranim znanjem o 
spletnih posredniških storitvah in spletnih 
iskalnikih ter posebnih sektorjev industrije, 
v katerih se navedene storitve zagotavljajo, 
bi morala okrepiti zaupanje obeh strani v 
postopek mediacije in povečati verjetnost, 
da bo postopek privedel do hitrega, 
pravičnega in zadovoljivega rezultata.

(26) Da se z mediacijo v Uniji olajša 
reševanje sporov v zvezi z zagotavljanjem 
spletnih posredniških storitev, bi morala 
Komisija v sodelovanju z državami 
članicami spodbujati vzpostavitev 
specializiranih mediacijskih organizacij, ki 
jih trenutno primanjkuje. Vključenost 
mediatorjev s specializiranim znanjem o 
spletnih posredniških storitvah in spletnih 
iskalnikih ter posebnih sektorjev industrije, 
v katerih se navedene storitve zagotavljajo, 
bi morala okrepiti zaupanje obeh strani v 
postopek mediacije in povečati verjetnost, 
da bo postopek privedel do hitrega, 
pravičnega in zadovoljivega rezultata.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Različni dejavniki, kot so omejena 
finančna sredstva, strah pred povračilnimi

(27) Različni dejavniki, kot so omejena 
finančna sredstva, strah pred povračilnimi 
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ukrepi in določbe o izključni izbiri prava 
ter pristojnega sodišča v pogojih uporabe 
storitev, lahko omejijo učinkovitost 
obstoječih možnosti pravnih sredstev, zlasti 
kadar se od poslovnih uporabnikov in 
uporabnikov s poslovnim spletiščem 
zahteva, da delujejo samostojno in 
razkrijejo svojo identiteto. Da se zagotovi 
učinkovita uporaba te uredbe, bi morala 
biti dana možnost organizacijam, 
združenjem, ki zastopajo poslovne 
uporabnike ali uporabnike s poslovnim 
spletiščem ter določenim javnim organom, 
vzpostavljenim v državah članicah, da 
začnejo postopke pred nacionalnimi 
sodišči. Namen teh postopkov pred 
nacionalnimi sodišči bi moral biti, da se 
prenehajo ali prepovejo kršitve pravil iz te 
uredbe ter prepreči prihodnja škoda, ki bi 
lahko ogrozila vzdržna poslovna razmerja 
v gospodarstvu spletnih platform. Da se 
zagotovi, da take organizacije ali združenja 
navedeno pravico izvajajo učinkovito in 
primerno, bi morale izpolnjevati določena 
merila. Glede na poseben status ustreznih 
javnih organov v državah članicah, v 
katerih so bili vzpostavljeni, bi se moralo 
zahtevati le, da jim je v skladu z ustreznimi 
pravili nacionalnega prava izrecno 
naloženo, da začnejo take postopke v 
kolektivnem interesu zadevnih strank ali v 
splošnem interesu, ne da bi obstajala 
potreba po uporabi navedenih meril za take 
javne organe. Taki postopki ne bi smeli v 
nobenem primeru vplivati na pravice 
poslovnih uporabnikov in uporabnikov s 
poslovnim spletiščem, da individualno 
začnejo sodne postopke.

ukrepi in določbe o izključni izbiri prava 
ter pristojnega sodišča v pogojih uporabe 
storitev, lahko omejijo učinkovitost 
obstoječih možnosti pravnih sredstev, zlasti 
kadar se od poslovnih uporabnikov in 
uporabnikov s poslovnim spletiščem 
zahteva, da delujejo samostojno in 
razkrijejo svojo identiteto. Da se zagotovi 
učinkovita uporaba te uredbe, bi morala 
biti dana možnost organizacijam, 
združenjem, ki zastopajo poslovne 
uporabnike ali uporabnike s poslovnim 
spletiščem ter določenim javnim organom, 
vzpostavljenim v državah članicah, da 
začnejo postopke pred nacionalnimi 
sodišči. Namen teh postopkov pred 
nacionalnimi sodišči bi moral biti, da se 
prenehajo ali prepovejo kršitve pravil iz te 
uredbe ter prepreči prihodnja škoda, ki bi 
lahko ogrozila vzdržna poslovna razmerja 
v gospodarstvu spletnih platform. Da se 
zagotovi, da take organizacije ali združenja 
navedeno pravico izvajajo učinkovito, 
usklajeno in primerno, bi morale 
izpolnjevati določena merila glede 
preglednosti in biti navedena v registru za 
preglednost. Glede na poseben status 
ustreznih javnih organov v državah 
članicah, v katerih so bili vzpostavljeni, bi 
se moralo zahtevati le, da jim je v skladu z 
ustreznimi pravili nacionalnega prava 
izrecno naloženo, da začnejo take postopke 
v kolektivnem interesu zadevnih strank ali 
v splošnem interesu, ne da bi obstajala 
potreba po uporabi navedenih meril za take 
javne organe. Taki postopki ne bi smeli v 
nobenem primeru vplivati na pravice 
poslovnih uporabnikov in uporabnikov s 
poslovnim spletiščem, da individualno 
začnejo sodne postopke.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(28a) Pri oblikovanju zakonodaje EU bi 
bilo treba upoštevati načelo „čim manj, a 
toliko, kot je potrebno“, kar pomeni, da 
morajo pravila ustrezati digitalni dobi, 
obenem pa morajo biti dovolj odprta in 
tehnološko nevtralna, da bodo primerna 
tudi z vidika prihodnjega razvoja. Ceni 
pobudo Komisije za analizo vloge 
platform v digitalnem gospodarstvu, da bi 
se na celotnem digitalnem trgu zagotovil 
celovit in podoben pristop k okviru. Meni, 
da bi enotna rešitev za vse lahko imela 
omejevalen učinek in da bi bila lahko 
zaradi nje evropska podjetja v svetovnem 
gospodarstvu v slabšem konkurenčnem 
položaju.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila, s katerimi 
se poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev in uporabnikom s 
poslovnim spletiščem v zvezi s spletnimi
iskalniki zagotovijo ustrezna preglednost 
in učinkovite možnosti pravnih sredstev.

1. Ta uredba določa pravila, s katerimi 
se poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev in uporabnikom s 
poslovnim spletiščem v zvezi z iskalniki, ki 
iščejo po spletu, zagotovijo preglednost in 
učinkovite možnosti pravnih sredstev.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za spletne 
posredniške storitve in spletne iskalnike, ki 
se zagotavljajo ali se njihovo zagotavljanje 
nudi poslovnim uporabnikom oz. 
uporabnikom s poslovnim spletiščem, ki 
imajo svoj sedež ali prebivališče v Uniji in 
ki prek spletnih posredniških storitev ali 
spletnih iskalnikov nudijo blago ali storitve 

2. Ta uredba se uporablja za spletne 
posredniške storitve in spletne iskalnike, ki 
se zagotavljajo ali se njihovo zagotavljanje 
nudi poslovnim uporabnikom oz. 
uporabnikom s poslovnim spletiščem, ki 
imajo svoj sedež ali prebivališče v Uniji in 
ki prek spletnih posredniških storitev ali 
spletnih iskalnikov ciljno ali usmerjeno 
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potrošnikom, ki se nahajajo v Uniji, ne 
glede na sedež ali prebivališče ponudnikov 
navedenih storitev.

prodajajo blago ali storitve potrošnikom, 
ki se nahajajo v Uniji, ne glede na sedež ali 
prebivališče ponudnikov navedenih 
storitev.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se uporablja, če v 
drugem pravu Unije ni posebnih določb z 
istim ciljem, in ne vpliva na uporabo 
ustreznih pravil prava Unije, ki se 
uporabljajo na posameznih področjih.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom 
omogočajo nudenje blaga ali storitev 
potrošnikom z namenom lažjega začetka
neposrednih poslov med navedenimi 
poslovnimi uporabniki in potrošniki, ne 
glede na to, kje se navedeni posli nato 
sklenejo;

(b) poslovnim uporabnikom 
omogočajo nudenje blaga ali storitev 
potrošnikom s poenostavljanjem
neposrednih poslov med navedenimi 
poslovnimi uporabniki in potrošniki, ne 
glede na to, kje se navedeni posli nato 
sklenejo;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom se 
zagotavljajo na podlagi pogodbenih 
razmerij med ponudnikom navedenih 
storitev na eni strani ter poslovnimi 
uporabniki in potrošniki, ki jim poslovni 

(c) poslovnim uporabnikom se 
zagotavljajo na podlagi pogodbenih 
razmerij med ponudnikom navedenih 
storitev na eni strani ter poslovnimi 
uporabniki in potrošniki, ki jim poslovni 
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uporabniki nudijo blago ali storitve; uporabniki nudijo blago ali storitve, da bi 
prejeli posredno ali neposredno plačilo;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno 
storitev, ki uporabnikom na podlagi 
poizvedbe na katero koli temo v obliki 
ključne besede, fraze ali drugega vnosa 
načeloma omogoča iskanje po vseh 
spletiščih ali spletiščih v določenem jeziku, 
ponudi pa povezave do strani z 
informacijami o zahtevani vsebini;

(5) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno 
storitev, ki uporabnikom na podlagi 
poizvedbe na katero koli temo v obliki 
ključne besede, fraze ali drugega vnosa 
načeloma omogoča iskanje po vseh 
spletiščih ali spletiščih v določenem jeziku, 
ponudi pa informacije ali povezave do 
strani z informacijami o zahtevani vsebini;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „uporabnik s poslovnim 
spletiščem“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki uporablja spletišča za 
nudenje blaga ali storitev potrošnikom v 
okviru svoje trgovske, poslovne, obrtne ali 
poklicne dejavnosti;

(7) „uporabnik s poslovnim 
spletiščem“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki uporablja spletišča ali 
drugo spletno orodje za nudenje blaga ali 
storitev potrošnikom v okviru svoje 
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne 
dejavnosti;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „razvrstitev“ pomeni relativno 
prednost, dano blagu ali storitvam, ki jih 
poslovni uporabniki prek spletnih 
posredniških storitev ponujajo 

(8) „razvrstitev“ pomeni relativno 
prednost, dano blagu ali storitvam, ki jih 
poslovni uporabniki prek spletnih 
posredniških storitev ponujajo 
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potrošnikom, oziroma dano spletiščem, ki 
jih za potrošnike indeksirajo spletni 
iskalniki, kot jih ponudniki spletnih 
posredniških storitev oz. ponudniki 
spletnih iskalnikov predstavijo, 
organizirajo ali sporočijo navedenim 
potrošnikom, ne glede na tehnična 
sredstva, ki se uporabijo za tako 
predstavitev, organizacijo ali sporočilo;

potrošnikom, oziroma dano spletiščem, ki 
jih indeksirajo spletni iskalniki, kot jih 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
oz. ponudniki spletnih iskalnikov 
predstavijo, organizirajo ali sporočijo, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zapisani so v jasnem in 
nedvoumnem jeziku;

(a) so pravični in sorazmerni ter
zapisani v jasnem in nedvoumnem jeziku;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določajo objektivne razloge za 
odločitve o začasni onemogočitvi ali 
ukinitvi, v celoti ali delno, zagotavljanja 
spletnih posredniških storitev poslovnim 
uporabnikom.

(c) določajo nepristranske razloge za 
odločitve o omejitvi, začasni onemogočitvi 
ali ukinitvi, v celoti ali delno, zagotavljanja 
spletnih posredniških storitev poslovnim 
uporabnikom.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obveščajo poslovne uporabnike o 
vseh dodatnih distribucijskih kanalih in 
partnerskih programih, prek katerih bi se 
lahko distribuirali blago in storitve, ki jih 
nudijo poslovni uporabniki.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pogoji uporabe storitev ali njihove 
posebne določbe, ki niso skladne z 
zahtevami iz odstavka 1, niso zavezujoče 
za zadevnega poslovnega uporabnika, 
kadar tako neskladnost ugotovi pristojno 
sodišče.

2. Pogoji uporabe storitev ali njihove 
posebne določbe, ki niso skladne z 
zahtevami iz odstavka 1, se štejejo za 
izpodbojne.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 3 se ne uporablja, kadar 
za ponudnika spletnih posredniških 
storitev velja pravna obveznost, po kateri 
mora spremeniti svoje pogoje uporabe 
storitev na način, ki mu ne dopušča 
upoštevati roka za obveščanje iz drugega 
pododstavka odstavka 3.

5. Odstavek 3 se ne uporablja, kadar:

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za ponudnika spletnih 
posredniških storitev velja pravna 
obveznost, po kateri mora spremeniti svoje 
pogoje uporabe storitev na način, ki mu 
ne dopušča upoštevati roka za obveščanje 
iz drugega pododstavka odstavka 3;



PE627.047v02-00 28/45 AD\1169854SL.docx

SL

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponudnik spletnih posredniških 
storitev obravnava neposredno nevarnost, 
ki utegne škoditi potrošnikom ali 
poslovnim uporabnikom ali ogroziti 
delovanje spletnih posredniških storitev.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se ponudnik spletnih 
posredniških storitev odloči za začasno 
onemogočitev ali ukinitev, v celoti ali 
delno, zagotavljanja spletnih posredniških 
storitev določenemu poslovnemu 
uporabniku, zadevnemu poslovnemu 
uporabniku nemudoma predloži razloge za 
tako odločitev.

1. Kadar se ponudnik spletnih 
posredniških storitev odloči za začasno 
onemogočitev ali ukinitev, v celoti ali 
delno, zagotavljanja spletnih posredniških 
storitev določenemu poslovnemu 
uporabniku, zadevnemu poslovnemu 
uporabniku nemudoma predloži razloge za 
tako odločitev. Pred začasno 
onemogočitvijo in ukinitvijo se, če je to 
mogoče in sorazmerno, pošlje obvestilo, 
na katerem je naveden datum začetka 
veljavnosti začasne onemogočitve ali 
ukinitve, in zagotovi možnost za 
pojasnitev ali ponovno vzpostavitev 
skladnosti.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Razlogi iz odstavka 1 vsebujejo 
sklicevanje na konkretna dejstva ali 
okoliščine, ki so botrovali odločitvi 
ponudnika spletnih posredniških storitev, 

2. Razlogi iz odstavka 1 vsebujejo 
sklicevanje na konkretna dejstva ali 
okoliščine, ki so botrovali odločitvi 
ponudnika spletnih posredniških storitev, 
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in sklicevanje na objektivni razlog oz. 
razloge, ki se uporabljajo za navedeno 
odločitev iz člena 3(1)(c).

in sklicevanje na objektivni razlog oz. 
razloge, ki se uporabljajo za navedeno 
odločitev iz člena 3(1)(c). Če sklep iz 
odstavka 1 temelji na sumu, da lahko 
ravnanje ali praksa poslovnega 
uporabnika povzroči škodo uporabnikom 
platforme, je treba navesti sklicevanje na 
ustrezne določbe v pogojih uporabe.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki spletnih posredniških storitev v 
pogojih uporabe storitev določijo glavne 
parametre za razvrščanje in razloge za
relativni pomen navedenih glavnih 
parametrov glede na druge parametre.

Ponudniki spletnih posredniških storitev v 
pogojih uporabe storitev določijo glavne 
parametre za razvrščanje in relativni 
pomen navedenih glavnih parametrov 
glede na druge parametre.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar navedeni glavni parametri 
vključujejo možnost, da poslovni 
uporabniki vplivajo na razvrstitev z 
neposrednim ali posrednim plačilom 
zadevnemu ponudniku spletnih 
posredniških storitev, slednji v pogoje 
uporabe storitev vključi tudi opis 
navedenih možnosti in učinkov takega 
plačila na razvrstitev.

Kadar navedeni glavni parametri 
vključujejo možnost, da poslovni 
uporabniki vplivajo na razvrstitev z 
neposrednim ali posrednim plačilom 
zadevnemu ponudniku spletnih 
posredniških storitev, slednji:

Predlog spremembe 48

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

(a) v pogoje uporabe storitev vključi 
opis navedenih možnosti in učinkov 
takega plačila na razvrstitev;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda besedo „SPONZORIRANO“ 
ali „OGLAS“, kadar ponuja blago ali 
storitve, na katerih razvrstitev je vplivalo 
plačilo ali nadzor ponudnika nad 
poslovnim uporabnikom.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki spletnih iskalnikov za 
uporabnike s poslovnim spletiščem 
določijo glavne parametre za razvrščanje, 
tako da na spletnih iskalnih navedenih 
ponudnikov zagotovijo zlahka in javno 
dostopen opis v jasnem in nedvoumnem 
jeziku. Navedeni opis redno posodabljajo.

2. Ponudniki spletnih iskalnikov za 
uporabnike s poslovnim spletiščem 
določijo glavne parametre za razvrščanje 
indeksiranih spletišč, tako da zagotovijo 
zlahka in javno dostopen opis v jasnem 
jeziku. Navedeni opis redno posodabljajo.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zadostnost opisov iz odstavkov 1 
in 2 poslovnim uporabnikom ali 
uporabnikom s poslovnim spletiščem

3. Zadostnost opisov iz odstavkov 1 in 
2 omogoča, da se lahko ustrezno ugotovi,
ali mehanizem razvrščanja upošteva 
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omogoča, da lahko ustrezno ugotovijo, ali 
mehanizem razvrščanja upošteva 
naslednje, in če, kako in v kolikšni meri:

naslednje, in če, kako in v kolikšni meri:

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) relevantnost navedenih značilnosti 
za navedene potrošnike;

črtano

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kar zadeva spletne iskalnike, 
značilnosti zasnove spletišča, ki ga 
uporabljajo uporabniki s poslovnim 
spletiščem.

(c) kar zadeva spletne iskalnike, 
značilnosti zasnove indeksiranega
spletišča.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudnikom spletnih posredniških 
storitev in ponudnikom spletnih iskalnikov 
pri izpolnjevanju zahtev iz tega člena ni 
treba razkriti kakršnih koli poslovnih 
skrivnosti iz člena 2(1) Direktive (EU) 
2016/943.

4. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev in spletnih iskalnikov pri 
posredovanju informacij o parametrih 
razvrščanja ne razkrijejo informacij, ki bi 
jih bilo mogoče uporabiti za znižanje 
standarda zaščite poslovnih uporabnikov 
in potrošnikov pred zlonamernimi 
poslovnimi praksami, kot je zavajanje. Ta 
člen ne posega v Direktivo (EU) 2016/943.
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1 Če ponudnik spletnih posredniških 
storitev ali spletnih iskalnikov razlikuje na 
podlagi tega, ali blago ali storitve ponuja 
sam ponudnik oziroma subjekt, ki je pod 
njegovim nadzorom, ali drugi subjekti, je 
to razlikovanje, kadar je dovoljeno, 
sorazmerno, pregledno in ne poteka v 
škodo pravične konkurence, če se 
primerja s stanjem, ko tega razlikovanja 
ni.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki spletnih iskalnikov na 
spletišču objavijo opis diferencirane 
obravnave, ki jo nudijo ali lahko nudijo 
na eni strani v zvezi z blagom ali 
storitvami, ki jih zadevni ponudnik prek
spletnih iskalnikov potrošnikom ponuja 
sam ali jih ponujajo poslovni uporabniki, 
ki jih ponudnik nadzira, na drugi strani 
pa v zvezi z blagom in storitvami drugih 
poslovnih uporabnikov.

Prednostna obravnava pri razvrščanju 
rezultatov iskanja blaga ali storitev, ki jih 
ponuja sam ponudnik spletnega iskalnika 
ali poslovni uporabnik, ki je pod 
nadzorom tega ponusnika, je 
prepovedana, razen če je dovoljena v 
skladu s pogoji, ki veljajo za vse poslovne 
uporabnike.

Predlog spremembe 57
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Opis iz odstavka 1 zajema najmanj, 
kadar je ustrezno, katero koli diferencirano 
obravnavo s posebnimi ukrepi ali 
ravnanjem ponudnika spletnih posredniških 
storitev v zvezi z naslednjim:

2. Opisa iz odstavkov 1 in 1a
zajemata najmanj, kadar je ustrezno, katero 
koli diferencirano obravnavo s posebnimi 
ukrepi ali ravnanjem ponudnika spletnih 
posredniških storitev ali ponudnika 
spletnega iskalnika v zvezi z naslednjim:

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dostopom, ki ga imajo lahko 
ponudnik ali poslovni uporabniki, ki jih 
navedeni ponudnik nadzira, do katerih koli 
osebnih ali drugih podatkov ali obojih, ki 
jih poslovni uporabniki ali potrošniki 
zagotavljajo za uporabo zadevnih spletnih 
posredniških storitev ali ki nastajajo z 
zagotavljanjem navedenih storitev;

(a) dostopom, ki ga imajo lahko 
ponudnik ali poslovni uporabniki, ki jih 
navedeni ponudnik nadzira, do katerih koli 
osebnih ali drugih podatkov ali obojih, ki 
jih poslovni uporabniki, poslovna spletišča 
ali potrošniki zagotavljajo za uporabo 
zadevnih spletnih posredniških storitev ali 
ki nastajajo z zagotavljanjem navedenih 
storitev;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) privzetimi nastavitvami;

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dostopom do storitev ali pogoji za 
uporabo storitev, ki so neposredno 
povezane z zadevnimi spletnimi 
posredniškimi storitvami ali so jim 
pomožne.

(d) dostopom do storitev ali pogoji za 
uporabo storitev, ki so neposredno 
povezane z zadevnimi spletnimi 
posredniškimi storitvami ali spletnimi 
iskalniki ali so jim pomožne.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v pogoje uporabe storitev vključijo 
opis tehničnega in pogodbenega dostopa, 
ali njegovo odsotnost, ki ga imajo poslovni 
uporabniki do katerih koli osebnih ali 
drugih podatkov ali obojih, ki jih poslovni 
uporabniki ali potrošniki dajo na voljo za 
uporabo zadevnih spletnih posredniških 
storitev ali ki nastajajo z zagotavljanjem 
navedenih storitev.

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ali spletnih iskalnikov v pogoje 
uporabe storitev vključijo opis tehničnega 
in pogodbenega dostopa, ali njegovo 
odsotnost, ki ga imajo poslovni uporabniki
ali uporabniki s poslovnim spletiščem do 
katerih koli osebnih ali drugih podatkov ali 
obojih, ki jih poslovni uporabniki, 
uporabniki s poslovnim spletiščem ali 
potrošniki dajo na voljo za uporabo 
zadevnih spletnih posredniških storitev ali 
spletnega iskalnika ali ki nastajajo z 
zagotavljanjem navedenih storitev.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z opisom iz odstavka 1 ponudniki 
spletnih posredniških storitev poslovne 
uporabnike ustrezno obveščajo najmanj o 
naslednjem:

2. Z opisom iz odstavka 1 ponudniki 
spletnih posredniških storitev ali spletnih 
iskalnikov objavijo informacije:

Predlog spremembe 63
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali ima ponudnik spletnih 
posredniških storitev dostop do osebnih ali 
drugih podatkov ali obojih, ki jih poslovni 
uporabniki ali potrošniki dajo na voljo za 
uporabo navedenih storitev ali ki nastajajo 
z zagotavljanjem navedenih storitev, in če 
dostop ima, do katerih kategorij takih 
podatkov ima dostop in pod katerimi 
pogoji;

(a) ali ima ponudnik spletnih 
posredniških storitev ali ponudnik 
spletnega iskalnika dostop do osebnih ali 
drugih podatkov ali obojih, ki jih poslovni 
uporabniki, potrošniki ali uporabniki s 
poslovnim spletiščem dajo na voljo za 
uporabo navedenih storitev ali ki nastajajo 
z zagotavljanjem navedenih storitev, in če 
dostop ima, do katerih kategorij takih 
podatkov ima dostop in pod katerimi 
pogoji;

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali ima poslovni uporabnik dostop 
do osebnih ali drugih podatkov ali do 
obojih, ki jih da na voljo navedeni poslovni 
uporabnik v povezavi s svojo uporabo 
zadevnih spletnih posredniških storitev ali 
ki nastajajo z zagotavljanjem navedenih 
storitev navedenemu poslovnemu 
uporabniku ter potrošnikom njegovega 
blaga ali storitev, in če dostop ima, do 
katerih kategorij takih podatkov ima dostop 
in pod katerimi pogoji;

(b) ali ima poslovni uporabnik dostop 
do osebnih ali drugih podatkov ali do 
obojih, ki jih da na voljo navedeni poslovni 
uporabnik v povezavi s svojo uporabo 
zadevnih spletnih posredniških storitev ali 
spletnega iskalnika ali ki nastajajo z 
zagotavljanjem navedenih storitev 
navedenemu poslovnemu uporabniku ter 
potrošnikom njegovega blaga ali storitev, 
in če dostop ima, do katerih kategorij takih 
podatkov ima dostop in pod katerimi 
pogoji;

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ali ima poslovni uporabnik poleg 
točke (b) dostop do osebnih ali drugih 
podatkov ali obojih, vključno v agregirani 

(c) ali ima poslovni uporabnik ali 
poslovno spletišče poleg točke (b) dostop 
do osebnih ali drugih podatkov ali obojih, 
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obliki, ki so bili dani na voljo ali so nastali 
z zagotavljanjem spletnih posredniških 
storitev vsem poslovnim uporabnikom in 
njihovim potrošnikom, ter če dostop ima, 
do katerih kategorij takih podatkov ima 
dostop in pod katerimi pogoji.

vključno v agregirani obliki, ki so bili dani 
na voljo ali so nastali z zagotavljanjem 
spletnih posredniških storitev ali spletnega 
iskalnika vsem poslovnim uporabnikom
ali poslovnim spletiščem in njihovim 
potrošnikom, ter če dostop ima, do katerih 
kategorij takih podatkov ima dostop in pod 
katerimi pogoji.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ali spletnih iskalnikov brez 
poseganja v ustrezno pravo Unije, ki se 
uporablja za varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, poslovnim uporabnikom ali 
uporabnikom s poslovnim spletiščem 
omogočijo dostop do vseh podatkov, ki so 
jih pridobili na podlagi gospodarske 
dejavnosti zadevnega poslovnega 
uporabnika ali poslovnega spletišča. 
Podatki so združeni in se dajo na voljo v 
strojno berljivi, splošno uporabljani in 
standardizirani obliki.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pri zagotavljanju storitev
ponudniki spletnih posredniških storitev 
omejijo možnost poslovnih uporabnikov, 
da nudijo isto blago in storitve 
potrošnikom pod drugačnimi pogoji na 
druge načine kot z navedenimi storitvami, 
razloge za navedeno omejitev vključijo v 
pogoje uporabe storitev in poskrbijo, da so 
zlahka dostopni javnosti. V razlogih se 

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ne omejijo možnosti poslovnih 
uporabnikov, da nudijo isto blago in 
storitve potrošnikom pod drugačnimi 
pogoji na druge načine kot z navedenimi 
storitvami.
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navedejo glavna gospodarska, 
komercialna ali pravna vprašanja glede 
teh omejitev.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki spletnih posredniških storitev 
zagotovijo interni sistem za obravnavo 
pritožb poslovnih uporabnikov.

Ponudniki spletnih posredniških storitev 
zagotovijo interni sistem za obravnavo 
pritožb poslovnih uporabnikov in 
poskrbijo, da se jih reši v razumnem 
obdobju.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustrezno upoštevajo vložene 
pritožbe in zagotavljajo nadaljnje 
ukrepanje, ki bi bilo lahko potrebno za 
ustrezno reševanje izpostavljene težave, na 
način, ki je sorazmeren pomenu in 
zapletenosti navedene težave;

(a) ustrezno upoštevajo vložene 
pritožbe;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pritožbe obravnavajo hitro in 
učinkovito ob upoštevanju pomena in 
zapletenosti izpostavljene težave;

(b) pritožbe obravnavajo hitro in 
učinkovito;

Predlog spremembe 71
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pritožniku individualizirano in v 
jasnem ter nedvoumnem jeziku sporočijo 
rezultat internega postopka obravnave 
pritožbe.

(c) pritožniku v jasnem ter 
nedvoumnem jeziku in pravočasno
sporočijo rezultat internega postopka 
obravnave posamezne pritožbe.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v pogoje uporabe storitev vključijo 
vse ustrezne informacije v zvezi z 
dostopom do njihovega internega sistema 
za obravnavo pritožb in njegovim 
delovanjem.

3. Uporaba internega sistema za 
obravnavo pritožb, ki temelji na načelih 
enake obravnave, ne povzroči nikakršne 
škodljive obravnave poslovnega 
uporabnika. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev v pogoje uporabe 
storitev vključijo vse ustrezne informacije 
v zvezi z dostopom do njihovega internega 
sistema za obravnavo pritožb in njegovim 
delovanjem.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki spletnih posredniških storitev 
letno pripravijo informacije o delovanju 
in učinkovitosti svojega internega sistema 
za obravnavo pritožb ter poskrbijo, da so 
zlahka dostopne javnosti.

Ponudniki spletnih posredniških storitev
redno pregledujejo delovanje in 
učinkovitost svojega internega sistema za 
obravnavo pritožb.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2



AD\1169854SL.docx 39/45 PE627.047v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene informacije vključujejo skupno 
število vloženih pritožb, predmete pritožb, 
čas, potreben za obravnavo pritožb, in 
sprejete odločitve o pritožbah.

črtano

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Določbe iz tega člena se ne 
uporabljajo za ponudnike spletnih 
posredniških storitev, ki so mala podjetja v 
smislu člena 2(2) Priloge k Priporočilu 
2003/361/ES29.

črtano

__________________

29 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, 
str. 36).

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki spletnih posredniških storitev v 
svojih pogojih uporabe storitev navedejo 
enega ali več mediatorjev, s katerim so 
pripravljeni sodelovati, da bi poskusili 
doseči dogovor s poslovnimi uporabniki o 
alternativnem reševanju sporov med 
ponudnikom in poslovnim uporabnikom, ki 
nastanejo v zvezi z zagotavljanjem 
zadevnih spletnih posredniških storitev, 
vključno s pritožbami, ki jih ni bilo 
mogoče rešiti s pomočjo internega sistema 
za obravnavo pritožb iz člena 9.

Ponudniki spletnih posredniških storitev v 
svojih pogojih uporabe storitev navedejo 
enega ali več mediatorjev, s katerim so 
pripravljeni sodelovati, da bi poskusili 
doseči dogovor s poslovnimi uporabniki o 
alternativnem reševanju sporov med 
ponudnikom in poslovnim uporabnikom, ki 
nastanejo v zvezi z zagotavljanjem 
zadevnih spletnih posredniških storitev, ki 
jih ni bilo mogoče rešiti s pomočjo 
internega sistema za obravnavo pritožb iz 
člena 9.
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njihove storitve mediacije so 
cenovno dostopne za povprečnega 
poslovnega uporabnika zadevnih spletnih 
posredniških storitev;

(b) njihove storitve mediacije so 
cenovno dostopne;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev pri vsakem poskusu doseganja 
dogovora z mediacijo katerega koli 
mediatorja, ki so ga določili v skladu z 
odstavkom 1, ravnajo v dobri veri z 
namenom doseganja dogovora o rešitvi 
spora.

3. Neodvisna mediacija je 
prostovoljna in se uporablja šele po tem, 
ko so izčrpana pravna sredstva internega 
sistema za obravnavo pritožb. Ponudniki 
spletnih posredniških storitev in poslovni 
uporabniki pri vsakem poskusu doseganja 
dogovora z mediacijo katerega koli 
mediatorja, določenega v skladu z 
odstavkom 1, ravnajo v dobri veri z 
namenom doseganja dogovora o rešitvi 
spora.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v vsakem posameznem primeru 
nosijo razumen delež skupnih stroškov 
mediacije. Razumni delež skupnih stroškov 
se določi na podlagi predloga mediatorja 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
konkretne zadeve, zlasti veljavnosti trditev 

4. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v vsakem posameznem primeru 
nosijo razumen delež skupnih stroškov 
mediacije. Razumni delež skupnih stroškov 
se določi na podlagi predloga mediatorja 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
konkretne zadeve, zlasti veljavnosti trditev 
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strank v sporu, ravnanja strank ter velikosti 
in medsebojnega razmerja finančne moči 
obeh strank. Vendar ponudniki spletnih 
posredniških storitev v vsakem primeru 
nosijo najmanj polovico skupnih stroškov.

strank v sporu, ravnanja strank ter velikosti 
in medsebojnega razmerja finančne moči 
obeh strank.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija spodbuja ponudnike spletnih 
posredniških storitev in organizacije ter 
združenja, ki jih zastopajo, da individualno 
ali skupaj vzpostavijo eno ali več 
organizacij, ki zagotavljajo storitve 
mediacije, ki izpolnjujejo zahteve iz 
člena 10(2), da bi ob upoštevanju zlasti 
čezmejnosti spletnih posredniških storitev 
konkretno olajševali alternativno reševanje 
sporov s poslovnimi uporabniki, ki 
nastanejo v zvezi z zagotavljanjem 
navedenih storitev.

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami spodbuja ponudnike spletnih 
posredniških storitev in organizacije ter 
združenja, ki jih zastopajo, da individualno 
ali skupaj vzpostavijo eno ali več 
organizacij, ki zagotavljajo storitve 
mediacije, ki izpolnjujejo zahteve iz 
člena 10(2), da bi ob upoštevanju zlasti 
čezmejnosti spletnih posredniških storitev 
konkretno olajševali alternativno reševanje 
sporov s poslovnimi uporabniki, ki 
nastanejo v zvezi z zagotavljanjem 
navedenih storitev.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacije ali združenja imajo pravico iz 
odstavka 1 le, kadar ob sprožitvi postopka 
izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

Organizacije ali združenja imajo pravico iz 
odstavka 1 le, kadar ob sprožitvi postopka 
in med trajanjem postopka še naprej
izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) so navedeni v registru za 
preglednost;

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) javno razkrijejo informacije o 
svojem članstvu, strukturi in 
financiranju;

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pravica iz odstavka 1 ne posega v 
pravice poslovnih uporabnikov in 
uporabnikov s poslovnim spletiščem, da 
posamično začnejo postopke pri pristojnih 
nacionalnih sodiščih v skladu s pravnimi 
pravili države članice, v kateri se postopek 
začne, da bi obravnavali kakršno koli 
neskladnost ponudnikov spletnih 
posredniških storitev z ustreznimi 
zahtevami iz te uredbe.

3. Pravica iz odstavka 1 ne posega v 
pravice poslovnih uporabnikov in 
uporabnikov s poslovnim spletiščem, da 
posamično začnejo postopke pri pristojnih 
nacionalnih sodiščih v skladu s pravnimi 
pravili države članice, v kateri se postopek 
začne, da bi obravnavali kakršno koli 
neskladnost ponudnikov spletnih 
posredniških storitev ali spletnih 
iskalnikov z ustreznimi zahtevami iz te 
uredbe.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [datum: tri leta po datumu 
začetka veljavnosti] in nato vsaka tri leta 

1. Do [datum: dve leti po datumu 
začetka veljavnosti] in nato vsaka tri leta 
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Komisija oceni to uredbo in o tem poroča 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.

Komisija oceni to uredbo in o tem poroča 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo vse 
ustrezne informacije, ki jih Komisija lahko 
zahteva za namene priprave poročila iz 
odstavka 1.

3. Države članice in ponudniki
zagotovijo vse ustrezne informacije, ki jih 
Komisija lahko zahteva za namene 
priprave poročila iz odstavka 1.
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