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KRATKO OBRAZLOŽENJE 

Vaša izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije, ali smatra da je on nije dovoljno smion u 

nastojanju da se ukine geografsko blokiranje. U područje primjene ove Uredbe trebalo bi od 

dana njezina stupanja na snagu uključiti elektroničko pružanje djela ili usluga koji su zaštićeni 

autorskim pravom, a nisu audiovizualne prirode, kao što su e-knjige, softver, računalne igre i 

glazba, a prilikom prvog preispitivanja Uredbe nakon dvije godine njezine primjene trebalo bi 

procijeniti bi li u njezino područje primjene trebalo uvrstiti i audiovizualna djela. Preduvjet za 

to uključivanje bio bi da trgovac ima dozvolu za korištenje autorskih prava na tim djelima ili 

da na neki drugi način bude nositelj prava na svim relevantnim područjima. Osim toga, 

potrebno je osigurati pravnu jasnoću u pogledu značenja izraza „usmjeravanje aktivnosti”, 

osobito u slučajevima u kojima trgovac cilja na određenu državu članicu, a izbor kolizijskih 

pravila rezultira primjenom prava države članice potrošača. Ne bi trebalo biti dvojbe o tome 

koja se pravila primjenjuju u takvim situacijama. Međutim, bitno je spriječiti trgovce da vrše 

diskriminaciju u drugim slučajevima i obvezati ih na prodaju potrošačima i drugim trgovcima 

neovisno o zemlji podrijetla ili boravištu potrošača. Pritom bi se na takve neusmjerene 

transakcije trebalo primjenjivati pravo države članice prodavača, između ostalog i s ciljem da 

se olakša poslovanje malim i srednjim poduzećima, koja bi morala uložiti neproporcionalno 

velik napor u osiguranje resursa koji su potrebni za uspješnu trgovinu s potrošačima iz 

nekoliko različitih pravnih sustava. Na kraju, važno je da se Uredba počne primjenjivati što 

prije. 

AMANDMANS 

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni 

odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

Naslov 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA o rješavanju problema 

geografskog blokiranja i drugih oblika 

diskriminacije na unutarnjem tržištu na 

temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili 

mjesta poslovnog nastana klijenata te o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i 

Direktive 2009/22/EZ 

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA o rješavanju problema 

geografskog blokiranja i drugih oblika 

diskriminacije na unutarnjem tržištu na 

temelju zemlje podrijetla, mjesta boravišta 

ili mjesta poslovnog nastana potrošača te o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i 

Direktive 2009/22/EZ 

Obrazloženje 

Riječ „nacionalnost” treba se u cijelom tekstu zamijeniti izrazom „zemlja podrijetla ili 

boravišta”. 
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Amandman   2 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Za ostvarenje cilja osiguravanja 

dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, 

kao područja bez unutarnjih granica u 

kojem je zajamčeno slobodno kretanje, 

među ostalim i robe i usluga, nije dostatno 

samo ukinuti državne granice među 

državama članicama. To ukidanje granica 

mogu narušiti poduzeća koja uvode 

prepreke koje nisu u skladu sa slobodama 

unutarnjeg tržišta. To se događa kada 

trgovci koji posluju u jednoj državi članici 

blokiraju ili ograničavaju pristup svojim 

internetskim sučeljima, kao što su web-

mjesta i aplikacije, klijentima iz drugih 

država članica koji žele sudjelovati u 

prekograničnim poslovnim transakcijama 

(praksa poznata pod nazivom geografsko 

blokiranje). Do toga može doći i zbog 

drugih mjera pojedinih trgovaca koje 

uključuju primjenu različitih općih uvjeta 

pristupa njihovoj robi i uslugama za 

klijente iz drugih država članica, i mrežno i 

izvanmrežno. Iako ponekad mogu 

postojati objektivna opravdanja za takvo 

različito postupanje, postoje slučajevi 

kada trgovci potrošačima koji žele 

sudjelovati u prekograničnim poslovnim 

transakcijama uskraćuju pristup robi ili 

uslugama ili primjenjuju različite uvjete u 

tom pogledu iz čisto poslovnih razloga. 

(1) Za ostvarenje cilja osiguravanja 

dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, 

kao područja u kojem je ukinuta većina 

prepreka za trgovinu i u kojem je 
zajamčeno slobodno kretanje, među 

ostalim osoba, robe i usluga, te za 

postizanje ciljeva utvrđenih u strategiji 

digitalnog tržišta nije dostatno samo 

ukinuti birokraciju među državama 

članicama. To ukidanje mogu narušiti neka 

poduzeća koja uvode prepreke koje nisu u 

skladu s načelima i slobodama unutarnjeg 

tržišta. To se događa kada trgovci koji 

posluju u jednoj državi članici u iznimnim 

situacijama nepravedno blokiraju ili 

ograničavaju pristup svojim internetskim 

sučeljima, kao što su web-mjesta i 

aplikacije, potrošačima iz drugih država 

članica koji žele sudjelovati u 

prekograničnim poslovnim transakcijama 

(praksa poznata pod nazivom geografsko 

blokiranje). Do toga može doći i zbog 

drugih mjera pojedinih trgovaca koje 

uključuju primjenu različitih restriktivnih 

općih uvjeta pristupa njihovoj robi i 

uslugama za potrošače iz drugih država 

članica, i mrežno i izvanmrežno. Takvom 

se praksom potkopava temeljna svrha 

unutarnjeg tržišta, potrošačima se 

sužavaju mogućnosti izbora i smanjuje se 

razina tržišnog natjecanja. 

 

Amandman   3 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(2) Na taj način pojedini trgovci 

umjetno segmentiraju unutarnje tržište 

prema unutarnjim granicama i koče 

slobodno kretanje robe i usluga, čime 

ograničavaju prava klijenata te im 

onemogućuju da ostvare koristi od većeg 

izbora i optimalnih uvjeta. Takva 

diskriminirajuća praksa važan je čimbenik 

koji pridonosi relativno niskoj razini 

prekograničnih poslovnih transakcija 

unutar Unije, uključujući sektor 

elektroničke trgovine, što sprječava 

ostvarivanje punog potencijala rasta 

unutarnjeg tržišta. Pojašnjavanje situacija u 

kojima nema opravdanja za različito 

postupanje te vrste trebalo bi dovesti do 

jasnoće i pravne sigurnosti za sve 

sudionike u prekograničnim transakcijama 

te bi se trebalo osigurati da se pravila o 

nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i 

izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta. 

(2) Na taj način pojedini trgovci 

umjetno segmentiraju unutarnje tržište 

prema unutarnjim granicama i koče 

slobodno kretanje robe i usluga, čime 

ograničavaju prava potrošača te im 

onemogućuju da ostvare koristi od većeg 

izbora i optimalnih uvjeta. Takva 

diskriminirajuća praksa važan je čimbenik 

koji pridonosi relativno niskoj razini 

prekograničnih poslovnih transakcija 

unutar Unije, uključujući sektor 

elektroničke trgovine, što sprječava puni 

potencijal rasta istinski integriranog 

unutarnjeg tržišta i njegovo jačanje. 

Pojašnjavanje situacija u kojima nema 

opravdanja za različito postupanje te vrste 

trebalo bi dovesti do jasnoće i pravne 

sigurnosti za sve sudionike u 

prekograničnim transakcijama te bi se 

trebalo osigurati da se pravila o 

nediskriminaciji učinkovito primjenjuju i 

izvršavaju diljem unutarnjeg tržišta. 

 

Amandman   4 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) U skladu s člankom 20. Direktive 

2006/123/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća17 države članice dužne su osigurati 

da pružatelji usluga s poslovnim nastanom 

u Uniji s primateljima usluga ne postupaju 

različito ovisno o njihovoj nacionalnosti ili 

mjestu boravišta. No ta odredba nije bila 

popuno učinkovita u suzbijanju 

diskriminacije te njome nije dostatno 

smanjenja pravna nesigurnost, prije svega 

jer je njome dopuštena mogućnost 

opravdavanja razlika u postupanju, te zbog 

odgovarajućih poteškoća u njezinu 

izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko 

blokiranje i drugi oblici diskriminacije na 

temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili 

mjesta poslovnog nastana mogu biti i 

posljedica mjera trgovaca s poslovnim 

(3) U skladu s člankom 20. Direktive 

2006/123/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća17 države članice dužne su osigurati 

da pružatelji usluga s poslovnim nastanom 

u Uniji s primateljima usluga ne postupaju 

različito ovisno o njihovoj zemlji podrijetla 

ili mjestu boravišta. No ta odredba nije bila 

potpuno učinkovita u suzbijanju 

diskriminacije te njome nije dostatno 

smanjenja pravna nesigurnost, prije svega 

jer je njome dopuštena mogućnost 

opravdavanja razlika u postupanju, te zbog 

odgovarajućih poteškoća u njezinu 

izvršenju u praksi. Nadalje, geografsko 

blokiranje i drugi oblici diskriminacije na 

temelju zemlje podrijetla ili mjesta 

boravišta mogu biti i posljedica mjera 

trgovaca s poslovnim nastanom u trećim 



 

PE597.525v03-00 6/40 AD\1122691HR.docx 

HR 

nastanom u trećim zemljama, koji nisu 

obuhvaćeni područjem primjene te 

direktive. 

zemljama, koji nisu obuhvaćeni područjem 

primjene te direktive, no potrebno se baviti 

se tim pitanjem. 

_________________ _________________ 

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 

27.12.2006., str. 36.). 

17Direktiva 2006/123/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 

27.12.2006., str. 36.). 

 

Amandman   5 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (3 a) Iako se ova Uredba bavi posebno 

geografskim blokiranjem, osobitu 

pozornost trebalo bi obratiti na sve veće 

povjerenje potrošača u e-trgovinu te 

pružanje većeg izbora i pristupa robi i 

uslugama s nižim cijenama. 

 

Amandman   6 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Stoga su za potrebe osiguravanja 

dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta 

potrebne ciljane mjere utvrđene ovom 

uredbom, kojima se predviđa jasan, 

jedinstven i učinkovit skup pravila o 

ograničenom broju pitanja. 

(4) Stoga su za potrebe osiguravanja 

dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i 

jamčenje slobodnog kretanja osoba, robe i 

usluga bez diskriminacije na temelju 

zemlje podrijetla ili mjesta boravišta 
potrebne ciljane mjere utvrđene ovom 

Uredbom, kojima se predviđa jasan, 

jedinstven i učinkovit skup pravila o 

ograničenom broju pitanja. Tim bi se 

mjerama trebala očuvati ravnoteža 

između zaštite potrošača te gospodarske i 

ugovorne slobode za trgovce. 

 

Amandman   7 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) Cilj je ove uredbe spriječiti 

diskriminaciju na temelju nacionalnosti, 

mjesta boravišta ili mjesta poslovnog 

nastana klijenata, uključujući geografsko 

blokiranje, u prekograničnim poslovnim 

transakcijama između trgovaca i klijenata 

u vezi s prodajom robe i usluga te 

pružanjem usluga unutar Unije. Njome se 

želi riješiti problem izravne i neizravne 

diskriminacije te tako obuhvatiti i 

neopravdane razlike u postupanju na 

temelju drugih razlikovnih kriterija koji 

dovode do istog rezultata kao primjena 

kriterija koji se izravno temelje na 

nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu 

poslovnog nastana klijenata. Ti se drugi 

kriteriji mogu primjenjivati osobito na 

temelju informacija koje upućuju na 

fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP 

adresa kojom se koristi pri pristupu 

internetskom sučelju, adresa koja se 

podnosi za potrebe dostave robe, odabir 

jezika ili država članica u kojoj je izdan 

klijentov instrument plaćanja. 

(5) Cilj je ove uredbe spriječiti 

diskriminaciju na temelju mjesta podrijetla 

ili mjesta boravišta klijenta u 

prekograničnim poslovnim transakcijama 

između trgovaca i potrošača u vezi s 

prodajom robe te pružanjem 

nematerijalnih dobara i usluga unutar 

Unije. Njome se želi spriječiti izravna i 

neizravna diskriminacija. Neizravnom 

diskriminacijom smatra se primjena 

razlikovnih kriterija, koji nisu zemlja 

podrijetla ili mjesto boravišta potrošača, a 

koji deterministički ili statistički proizvode 

isti rezultat kao i izravna primjena tih 

istih kriterija. Njome se nastoje obuhvatiti 

i neopravdane razlike u postupanju na 

temelju drugih razlikovnih kriterija koji 

dovode do istog rezultata kao primjena 

kriterija koji se izravno temelje na zemlji 

podrijetla, mjestu boravišta ili mjestu 

poslovnog nastana potrošača. Ti se drugi 

kriteriji mogu primjenjivati osobito na 

temelju informacija koje upućuju na 

fizičku lokaciju potrošača, kao što je IP 

adresa kojom se koristi pri pristupu 

internetskom sučelju, adresa koja se 

podnosi za potrebe dostave robe, odabir 

jezika ili država članica u kojoj je izdan 

potrošačev instrument plaćanja. Stoga bi se 

ovom Uredbom trebalo zabraniti 

neopravdano blokiranje pristupa web-

mjestima i drugim internetskim 

poduzećima te potrošače preusmjeriti s 

njihove inačice u jednoj državi na inačicu 

dostupnu u drugoj državi, kao i zabraniti 

diskriminacija potrošača u konkretnim 

slučajevima prodaje robe i usluga te ne 

dopustiti zaobilaženje te zabrane 

diskriminacije u pasivnim ugovorima o 

prodaji. 

 



 

PE597.525v03-00 8/40 AD\1122691HR.docx 

HR 

Amandman  8 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Uzimajući u obzir činjenicu da su 

diljem Unije u određenim uslužnim 

sektorima trgovcima uklonjene određene 

regulatorne i administrativne prepreke kao 

posljedica provedbe Direktive 

2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog 

područja primjene osigurati usklađenost 

ove uredbe i Direktive 2006/123/EZ. Stoga 

bi se odredbe ove uredbe trebale 

primjenjivati među ostalim i na 

elektronički isporučene usluge koje nisu 

audiovizualne prirode, čija je glavna 

značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, 

no podložno posebnom izuzeću iz članka 

4. te naknadnoj evaluaciji tog izuzeća u 

skladu s člankom 9. Stoga se iz područja 

primjene ove uredbe izuzimaju 

audiovizualne usluge, uključujući usluge 

čija je glavna značajka pružanje pristupa 

emitiranju sportskih događanja i koje se 

pružaju na temelju isključivih teritorijalnih 

licencija. Trebalo bi dakle isključiti i 

pristup maloprodajnim financijskim 

uslugama, uključujući usluge plaćanja, 

neovisno o odredbama ove uredbe o 

nediskriminaciji u plaćanjima. 

(6) Uzimajući u obzir činjenicu da su 

diljem Unije u određenim uslužnim 

sektorima trgovcima uklonjene određene 

regulatorne i administrativne prepreke kao 

posljedica provedbe Direktive 

2006/123/EZ, trebalo bi u smislu glavnog 

područja primjene osigurati usklađenost 

ove Uredbe i Direktive 2006/123/EZ. 

Stoga bi se odredbe ove Uredbe trebale 

primjenjivati među ostalim i na djela 

zaštićena autorskim pravom koja nisu 

audiovizualne prirode i elektronički 

isporučene usluge i nematerijalnu robu 

čija je glavna značajka omogućavanje 

pristupa i korištenje djelima zaštićenima 

autorskim pravom ili drugim zaštićenim 

sadržajima za koje trgovac ima pravo ili je 

dobio licenciju za korištenje takvog 

sadržaja na svim relevantnim područjima. 
Iz područja primjene ove Uredbe izuzimaju 

se audiovizualna djela, među ostalim 

kinematografska djela i audiovizualne 

usluge, uključujući usluge čija je glavna 

značajka pružanje pristupa emitiranju 

sportskih događanja i koje se pružaju na 

temelju isključivih teritorijalnih licencija 

nakon sveobuhvatne revizije 

zakonodavstva. Trebalo bi dakle isključiti i 

pristup maloprodajnim financijskim 

uslugama, uključujući usluge plaćanja. No 

Komisija bi trebala preispitati mogućnosti 

kako bi ih obuhvatila područjem primjene 

ove Uredbe neovisno o odredbama ove 

Uredbe o nediskriminaciji u plaćanjima. 

 

Amandman   9 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(7) Diskriminacija može nastati i u 

vezi s uslugama u području prijevoza, 

posebno u pogledu prodaje karata u 

prijevozu putnika. No u tom pogledu 

Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća18, Uredba (EU) br. 

1177/2010 Europskog parlamenta i 

Vijeća19 i Uredba (EU) br. 181/2011 

Europskog parlamenta i Vijeća20 već 

sadržavaju opsežne zabrane diskriminacije 

kojima je obuhvaćena sva 

diskriminirajuća praksa koja se nastoji 

suzbiti ovom uredbom. Nadalje, Uredbu 

(EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta 

i Vijeća21 u tu se svrhu namjerava 

izmijeniti u bliskoj budućnosti. Stoga, kako 

bi se osigurala dosljednost s područjem 

primjene Direktive 2006/123/EZ, usluge u 

području prijevoza trebale bi ostati izvan 

područja primjene ove uredbe. 

(7) Diskriminacija nastaje u vezi s 

uslugama u području prijevoza, posebno u 

pogledu prodaje karata u prijevozu putnika, 

unatoč tome što Uredba (EZ) br. 

1008/2008 Europskog parlamenta i 

Vijeća18, Uredba (EU) br. 1177/2010 

Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredba 

(EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i 

Vijeća20 već sadržavaju opsežne zabrane 

diskriminacije. Nadalje, Uredbu (EZ) br. 

1371/2007 Europskog parlamenta i 

Vijeća21 u tu se svrhu namjerava izmijeniti 

u bliskoj budućnosti. Stoga bi usluge u 

području prijevoza trebale nakon revizije 

ove Uredbe biti uključene u područje 
primjene ove Uredbe ili bi zabranu 

diskriminacije kojom je obuhvaćena sva 

diskriminirajuća praksa trebalo 

učinkovito provoditi posebnim 

zakonodavstvom Unije za to područje. 

_________________ _________________ 

18Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o 

zajedničkim pravilima za obavljanje 

zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 

31.10.2008., str. 3.). 

18Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o 

zajedničkim pravilima za obavljanje 

zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 

31.10.2008., str. 3.). 

19Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 

o pravima putnika kada putuju morem ili 

unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 

17.12.2010., str. 1.). 

19Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 

o pravima putnika kada putuju morem ili 

unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 

17.12.2010., str. 1.). 

20Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 

pravima putnika u autobusnom prijevozu i 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 

55, 28.2.2011., str. 1.). 

20Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 

pravima putnika u autobusnom prijevozu i 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 

55, 28.2.2011., str. 1.). 

21Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. 

o pravima i obvezama putnika u 

željezničkom prometu (SL L 315, 

3.12.2007., str. 14.). 

21Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. 

o pravima i obvezama putnika u 

željezničkom prometu (SL L 315, 

3.12.2007., str. 14.). 
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Amandman   10 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7 a) Ova Uredba trebala bi obuhvatiti i 

prodaju paketa usluga. Međutim, trgovac 

ne bi smio imati obvezu prodavati paket 

usluga ako nema zakonsko pravo pružati 

jednu uslugu ili više njih, a koje su 

uključene u paket. 

 

 

Amandman   11 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) U skladu s Uredbom (EZ) br. 

593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća22 

odabir prava koje se primjenjuje na 

ugovore između potrošača i poduzetnika 

koji vlastite komercijalne ili profesionalne 

djelatnosti obavlja u državi u kojoj 

potrošač ima svoje uobičajeno boravište ili 

koji na bilo koji način usmjerava takve 

djelatnosti na tu državu članicu ili 

nekoliko država članica uključujući tu 

državu, ne smije za rezultat imati lišavanje 

potrošača zašite koja mu je osigurana 

odredbama od kojih se ne može odstupiti 

ugovorom na temelju zakonodavstva 

države u kojoj potrošač ima svoje 

uobičajeno boravište. U skladu s Uredbom 

(EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta 

i Vijeća23 u stvarima povezanima s 

ugovorima između potrošača i poduzetnika 

koji komercijalne ili profesionalne 

djelatnosti obavlja u državi članici 

domicila potrošača ili koji na bilo koji 

način usmjerava te djelatnosti na državu 

članicu ili na nekoliko država članica 

uključujući tu državu članicu, potrošač 

može pokrenuti postupak protiv druge 

(9) Ovom se Uredbom ne dovodi u 

pitanje Uredba (EZ) br. 593/2008 

Europskog parlamenta i Vijeća22 u skladu 

s kojom se u slučajevima kad poduzetnik 

koji vlastite komercijalne ili profesionalne 

djelatnosti obavlja u državi ili na bilo koji 

način aktivno usmjerava na državu ili 

nekoliko država ili ih prijavljuje u državi 

ili nekoliko država u kojima potrošač ima 

uobičajeno boravište, odabir prava koje se 

primjenjuje na ugovore između potrošača i 

poduzetnika ne smije za rezultat imati 

lišavanje potrošača zašite koja mu je 

osigurana odredbama od kojih se ne može 

odstupiti ugovorom na temelju 

zakonodavstva države u kojoj potrošač ima 

svoje uobičajeno boravište. U skladu s 

Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća23 u stvarima 

povezanima s ugovorima između potrošača 

i poduzetnika koji komercijalne ili 

profesionalne djelatnosti obavlja u državi 

članici domicila potrošača ili koji na bilo 

koji način usmjerava te djelatnosti na 

državu članicu ili na nekoliko država 

članica uključujući tu državu članicu, 
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strane pred sudovima države članice u 

kojoj ima stalno boravište te se samo pred 

tim sudovima može pokrenuti postupak 

protiv potrošača. 

potrošač može pokrenuti postupak protiv 

druge strane pred sudovima države članice 

u kojoj ima stalno boravište te se samo 

pred tim sudovima može pokrenuti 

postupak protiv potrošača. 

_________________ _________________ 

22Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o 

pravu koje se primjenjuje na ugovorne 

obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 

6.). 

22Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o 

pravu koje se primjenjuje na ugovorne 

obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 

6.). 

23Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o 

nadležnosti, priznavanju i izvršenju 

sudskih odluka u građanskim i trgovačkim 

stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.). 

23Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o 

nadležnosti, priznavanju i izvršenju 

sudskih odluka u građanskim i trgovačkim 

stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.). 

 

 

Amandman   12 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Ova uredba ne bi trebala utjecati 

na pravne akte Unije u području 

pravosudne suradnje u građanskim 

predmetima, posebno na odredbe o pravu 

koje se primjenjuje na ugovorne obveze te 

o nadležnosti iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 

Europskog parlamenta i Vijeća24 i Uredbe 

(EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta 

i Vijeća25, uključujući primjenu tih akata i 

odredbi u pojedinačnim slučajevima. 

Konkretno, samu činjenicu da trgovac 

posluje u skladu s odredbama ove Uredbe 

ne bi trebalo tumačiti na način da se 

podrazumijeva da on usmjerava svoje 

aktivnosti prema državi članici potrošača u 

svrhu takvog zahtjeva. 

(10) Ovom se Uredbom ne bi trebali 

dovoditi u pitanje pravni akti Unije u 

području pravosudne suradnje u 

građanskim predmetima, posebno odredbe 

o pravu koje se primjenjuje na ugovorne 

obveze te o sudskoj nadležnosti iz Uredbe 

(EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i 

Vijeća24 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 

Europskog parlamenta i Vijeća25, 

uključujući primjenu tih akata i odredbi u 

pojedinačnim slučajevima. Konkretno, 

pravna jasnoća potrebna je u pogledu 

značenja izraza „usmjeravanje aktivnosti, 

a samu činjenicu da trgovac posluje 

sukladno odredbama ove Uredbe ne bi 

trebalo tumačiti na način da se 

podrazumijeva da on usmjerava svoje 

aktivnosti prema državi članici potrošača u 

smislu članka 6. stavka 1. točke (b) 

Uredbe (EZ) br. 593/2008 i članka 17. 

stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 
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br. 1215/20012 te u skladu sa sudskom 

praksom Suda Europske unije. Samu 

činjenicu da trgovac ne blokira / ne 

ograničava pristup svom internetskom 

sučelju potrošačima iz druge države 

članice ili da ne primjenjuje različite opće 

uvjete pristupa u slučajevima utvrđenima 

u ovoj Uredbi ili ne primjenjuje različite 

uvjete za platne transakcije u pogledu 

rasporeda plaćanja, ne bi trebalo smatrati 

usmjeravanjem djelatnosti prema državi 

članici potrošača.  Ne može se smatrati da 

je izražena namjera da se djelatnost 

usmjeri prema državi članici potrošača 

samo ako trgovac poštuje pravne obveze 

utvrđene u ovoj Uredbi. Ako trgovac 

usmjerava svoje aktivnosti prema državi 

članici potrošača, čak i kad takvo 

komercijalno usmjeravanje nije izričito 

spomenuto na internetskom sučelju 

trgovca, potrošačima se ipak ne bi smjele 

uskratiti koristi iz Uredbe (EZ) br. 

593/2008 i Uredbe (EU) br. 1215/2012, 

koje bi se trebale i dalje primjenjivati radi 

pravne sigurnosti. 

_________________ _________________ 

24Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o 

pravu koje se primjenjuje na ugovorne 

obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 

6.). 

24Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o 

pravu koje se primjenjuje na ugovorne 

obveze (Rim I), (SL L 177, 4.7.2008., str. 

6.). 

25Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o 

nadležnosti, priznavanju i izvršenju 

sudskih odluka u građanskim i trgovačkim 

stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.). 

25Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o 

nadležnosti, priznavanju i izvršenju 

sudskih odluka u građanskim i trgovačkim 

stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.). 

 

Amandman  13 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (10a) U slučajevima kad trgovac 
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svejedno potrošačima pruža pristup 

svojem internetskom sučelju, a da se ne 

primjenjuju različiti opći uvjeti pristupa 

prilikom prodaje robe ili pružanja usluga, 

i kad se prihvaćanjem platnih 

instrumenata izdanih u drugoj državi 

članici ne cilja na državu članicu u kojoj 

potrošač ima uobičajeno boravište, trebalo 

bi se primjenjivati pravo prodavača. 

 

Amandman   14 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) Diskriminacijska praksa koja se 

nastoji ukloniti ovom uredbom obično se 

provodi na temelju općih uvjeta te ostalih 

uvjeta i informacija koje je trgovac odredio 

i koje primjenjuje ili se primjenjuju u 

njegovo ime kao preduvjet za dobivanje 

pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a 

koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći 

uvjeti pristupa među ostalim uključuju 

cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. 

Trgovac ih može učiniti dostupnima široj 

javnosti ili ih se takvima može učiniti u 

njegovo ime različitim sredstvima, kao što 

su objava informacija u oglasima, na web-

mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj 

dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju 

ako trgovac i klijent nisu individualno u 

pregovorima sklopili sporazum na temelju 

kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su 

individualno u pregovorima dogovoreni 

između trgovca i klijenata za potrebe ove 

uredbe ne bi se trebali smatrati općim 

uvjetima pristupa. 

(11) Diskriminacijska praksa koja se 

nastoji ukloniti ovom Uredbom obično se 

provodi na temelju općih uvjeta te ostalih 

uvjeta i informacija koje je trgovac odredio 

i koje primjenjuje ili se primjenjuju u 

njegovo ime kao preduvjet za dobivanje 

pristupa predmetnoj robi ili uslugama, a 

koje su dostupne široj javnosti. Takvi opći 

uvjeti pristupa među ostalim uključuju 

cijene, uvjete plaćanja i uvjete dostave. 

Trgovac ih može učiniti dostupnima široj 

javnosti ili ih se takvima može učiniti u 

njegovo ime različitim sredstvima, kao što 

su objava informacija u oglasima, na web-

mjestima ili u predugovornoj ili ugovornoj 

dokumentaciji. Takvi se uvjeti primjenjuju 

ako trgovac i potrošač nisu individualno u 

pregovorima sklopili sporazum na temelju 

kojeg su dogovorili suprotno. Uvjeti koji su 

individualno u pregovorima dogovoreni 

između trgovca i potrošača za potrebe ove 

Uredbe ne bi se trebali smatrati općim 

uvjetima pristupa. 

 

Amandman   15 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za potrebe ove uredbe potrošače i 

poduzeća u svojstvu kupaca trebalo bi 

zaštititi od diskriminacije iz razloga 

povezanih s njihovom nacionalnosti, 

mjestom boravišta ili poslovnog nastana. 

Međutim ta se zaštita ne bi trebala 

proširiti na klijente koji kupuju robu ili 

usluge za preprodaju jer bi se time 

utjecalo na programe distribucije među 

poduzetnicima koji se uvelike 

upotrebljavaju, kao što su selektivna i 

ekskluzivna distribucija, kojima se 

proizvođačima u načelu omogućuje da 

odaberu trgovce na malo u skladu s 

propisima o tržišnom natjecanju. 

Briše se. 

 

Amandman   16 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Učinci koje na klijente i na 

unutarnje tržište ima diskriminacijsko 

postupanje u pogledu poslovnih transakcija 

za prodaju robe ili za pružanje usluga 

unutar Unije jednaki su bez obzira na to 

ima li trgovac poslovni nastan u državi 

članici ili u trećoj zemlji. Kako bi se 

osiguralo da konkurentni trgovci podliježu 

istim zahtjevima u tom pogledu, mjere iz 

ove Uredbe trebalo bi stoga primjenjivati 

jednako na sve trgovce koji posluju unutar 

Unije. 

(13) Učinci koje na potrošače i na 

unutarnje tržište ima diskriminacijsko 

postupanje u pogledu poslovnih transakcija 

za prodaju robe ili za pružanje usluga 

unutar Unije jednaki su bez obzira na to 

ima li trgovac poslovni nastan u državi 

članici ili u trećoj zemlji. Kako bi se 

osiguralo da konkurentni trgovci podliježu 

istim zahtjevima u tom pogledu, mjere iz 

ove Uredbe trebalo bi stoga primjenjivati 

jednako na sve trgovce koji posluju unutar 

Unije. 

 

 

Amandman   17 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Kako bi se klijentima povećala (14) Kako bi se potrošačima povećala 
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mogućnost pristupa informacijama o 

prodaji robe i pružanju usluga na 

unutarnjem tržištu te povećala 

transparentnost, među ostalim u pogledu 

cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim 

mjerama ni drukčije, klijentima 

onemogućavati potpuni i jednaki pristup 

internetskim sučeljima na temelju njihove 

nacionalnosti, mjesta boravišta ili 

poslovnog nastana. Konkretno, te 

tehnološke mjere mogu obuhvaćati sve 

tehnologije s pomoću kojih se određuje 

fizička lokacija klijenta, među ostalim 

njegovo praćenje putem IP adrese, 

koordinate dobivene globalnim 

navigacijskim satelitskim sustavom ili 

podatke povezane s platnom transakcijom. 

Međutim tu zabranu diskriminacije u 

pogledu pristupa internetskim sučeljima ne 

bi trebalo tumačiti kao stvaranje obveze za 

trgovca da uspostavi poslovne transakcije s 

klijentima. 

mogućnost pristupa informacijama o 

prodaji robe i pružanju usluga na 

unutarnjem tržištu te povećala 

transparentnost, među ostalim u pogledu 

cijena, trgovci ne bi trebali, ni tehnološkim 

mjerama ni drukčije, potrošačima 

onemogućavati potpuni i jednaki pristup 

internetskim sučeljima na temelju njihove 

zemlje podrijetla ili mjesta boravišta. 

Potrošačima se ni na koji način ne bi 

smio blokirati pristup internetskim 

sučeljima u obliku mobilne aplikacije ako 

više vole pristupati odabranom 

internetskom sučelju na takav način i ako 

trgovac nudi takvu mogućnost u državi 

članici. Konkretno, tehnološke mjere koje 

sprečavaju takav pristup mogu obuhvaćati 

sve tehnologije s pomoću kojih se određuje 

fizička lokacija potrošača, među ostalim 

IP adresu koja se koristi za pristup 

internetskom sučelju, koordinate dobivene 

globalnim navigacijskim satelitskim 

sustavom ili podatke povezane s platnom 

transakcijom. Međutim tu zabranu 

diskriminacije u pogledu pristupa 

internetskim sučeljima ne bi trebalo 

tumačiti kao stvaranje obveze za trgovca 

da uspostavi poslovne transakcije s 

potrošačima. 

 

Amandman   18 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Pojedini trgovci upotrebljavaju 

različite inačice svojih internetskih sučelja 

kojima ciljaju na kupce iz različitih država 

članica. Iako bi ta mogućnost trebala 

postojati, trebalo bi zabraniti 

preusmjeravanje klijenta s jedne inačice 

internetskog sučelja na drugu bez njegova 

pristanka. Klijent bi u svakom trenutku 

trebao moći pristupiti svim inačicama 

internetskih sučelja. 

(15) Pojedini trgovci upotrebljavaju 

različite inačice svojih internetskih sučelja 

kojima ciljaju na potrošače iz različitih 

država članica. Iako bi ta mogućnost 

trebala postojati, trebalo bi zabraniti 

preusmjeravanje potrošača s jedne inačice 

internetskog sučelja na drugu bez njegova 

pristanka. Potrošač bi u svakom trenutku 

trebao moći pristupiti svim inačicama 

internetskih sučelja. 
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Amandman   19 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) U određenim slučajevima 

blokiranje, ograničavanje pristupa ili 

preusmjeravanje na drugu inačicu 

internetskog sučelja bez suglasnosti 

klijenta, a iz razloga povezanih s njegovom 

nacionalnosti, mjestom boravišta ili 

poslovnog nastana, može biti potrebno 

kako bi se osigurala usklađenost s pravnim 

zahtjevima Unije ili propisima država 

članica u skladu s pravom Unije. Tim se 

propisima klijentu može ograničiti pristup 

određenoj robi ili uslugama, primjerice 

zabranom prikaza određenog sadržaja u 

određenim državama članicama. 

Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno 

usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga 

trebali moći blokirati i ograničiti pristup ili 

preusmjeravanje određenih klijenata ili 

klijenata na određenim područjima na 

internetsko sučelje, ako je iz tog razloga to 

potrebno. 

(16) U određenim slučajevima 

blokiranje, ograničavanje pristupa ili 

preusmjeravanje na drugu inačicu 

internetskog sučelja bez suglasnosti 

potrošača, a iz razloga povezanih s 

njegovom zemljom podrijetla ili mjestom 

boravišta, može biti opravdano samo ako 

je potrebno kako bi se osigurala 

usklađenost s pravnim zahtjevima Unije ili 

propisima države članice u skladu s 

pravom Unije koje potrošač mora 

poštovati pri obavljanju komercijalnih 

aktivnosti u dotičnoj državi članici. Tim se 

propisima potrošačima može ograničiti 

pristup određenoj robi ili uslugama, 

primjerice zabranom prikaza određenog 

sadržaja u određenoj državi članici. 

Trgovcima ne bi trebalo biti onemogućeno 

usklađivanje s tim zahtjevima te bi stoga 

trebali moći blokirati ili ograničiti pristup 

ili preusmjeriti određene potrošače ili 

potrošače na određenim područjima na 

internetsko sučelje, ako je to moždaiz tog 

razloga potrebno. U tom pogledu potrošači 

bi na internetskom sučelju trebali biti 

obaviješteni o svrsi blokiranja, 

ograničavanja ili preusmjeravanja na 

alternativnu inačicu internetskog sučelja. 

 

Amandman   20 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 17. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) U više posebnih slučajeva ne mogu 

se objektivno opravdati razlike u 

postupanju s klijentima primjenom općih 

(17) U više posebnih slučajeva ne mogu 

se objektivno opravdati razlike u 

postupanju s potrošačima primjenom općih 
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uvjeta pristupa, uključujući izravno 

odbijanje prodaje robe ili pružanja usluga 

iz razloga povezanih s nacionalnosti, 

mjestom boravišta ili poslovnog nastana 

klijenata. U tim slučajevima sve bi takve 

diskriminacije trebalo zabraniti te bi 

klijenti trebali imati pravo, u skladu s 

posebnim uvjetima utvrđenima ovom 

uredbom, sudjelovati u poslovnim 

transakcijama pod istim uvjetima kao i 

lokalni klijenti te imati potpuni i jednaki 

pristup svim različitim ponuđenim robama 

ili uslugama, neovisno o svojoj 

nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu 

poslovnog nastana. Ako je to potrebno, 

trgovci bi trebali poduzeti mjere u cilju 

usklađivanja s tom zabranom 

diskriminacije jer klijenti inače ne bi imali 

potpuni i jednaki pristup. Međutim 

zabranu koja se primjenjuje u tim 

slučajevima ne bi trebalo tumačiti na 

način da sprječava trgovce da 

usmjeravaju svoje aktivnosti prema 

različitim državama članicama ili 

određenim skupinama klijenata ciljanim 

ponudama i različitim uvjetima, među 

ostalim i uspostavom različitog 

internetskog sučelja za svaku državu 

članicu. 

uvjeta pristupa, uključujući izravno 

odbijanje prodaje robe, prihvaćanja 

određenih financijskih transakcija koje je 

trgovac službeno naveo, ili pružanja 

usluga iz razloga povezanih sa zemljom 

podrijetla ili mjestom boravišta potrošača. 

U tim slučajevima sve bi takve 

diskriminacije trebalo zabraniti te bi 

potrošači trebali imati pravo, u skladu s 

posebnim uvjetima utvrđenima ovom 

Uredbom, sudjelovati u poslovnim 

transakcijama pod istim uvjetima kao i 

lokalni potrošači te imati potpuni i jednaki 

pristup svim različitim ponuđenim robama 

ili uslugama, neovisno o svojoj zemlji 

podrijetla ili mjestu boravišta. Ako je to 

potrebno, trgovci bi trebali poduzeti mjere 

u cilju usklađivanja s tom zabranom 

diskriminacije jer potrošači inače ne bi 

imali potpuni i jednaki pristup. 

 

Amandman   21 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Prvi od tih slučajeva odnosi se na 

situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez 

prekogranične dostave te robe od strane ili 

u ime trgovca u državu članicu u kojoj 

klijent boravi. U tom bi slučaju klijent 

trebao moći kupiti robu u potpuno istim 

uvjetima, uključujući cijenu i uvjete 

isporuke robe, kao i slični klijenti koji su 

rezidenti iste države članice kao i trgovac. 

To može značiti da će strani klijent morati 

preuzeti robu u toj državi članici ili u 

(18) Prvi od tih slučajeva odnosi se na 

situaciju u kojoj trgovac prodaje robu bez 

prekogranične dostave te robe od strane ili 

u ime trgovca u državu članicu u kojoj 

potrošač boravi. U tom bi slučaju potrošač 

trebao moći kupiti robu u potpuno istim 

uvjetima, uključujući cijenu i uvjete 

isporuke robe, kao i slični potrošači koji su 

rezidenti iste države članice kao i trgovac. 

To može značiti da će strani potrošač 

morati preuzeti robu u toj državi članici ili 
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drugoj državi članici u koju trgovac 

dostavlja. U tom slučaju nije se potrebno 

prijaviti u svrhu poreza na dodanu 

vrijednost („PDV”) u državi članici 

klijenta niti organizirati prekograničnu 

dostavu robe. 

u drugoj državi članici u koju trgovac 

dostavlja. U tom slučaju trgovac nije 

obvezan pokriti dodatne troškove 

prekogranične dostave. Nadalje, u tom 

slučaju nije se potrebno prijaviti u svrhu 

poreza na dodanu vrijednost („PDV”) u 

državi članici potrošača niti organizirati 

prekograničnu dostavu robe. 

 

Amandman  22 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 19. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(19) Drugi se slučaj odnosi na situaciju 

u kojoj trgovac pruža elektronički 

isporučene usluge koje nisu usluge čija je 

glavna značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima, 

kao što su usluge u oblaku, usluge 

skladištenja podataka, smještaj web-mjesta 

i pružanje usluga vatrozida. U tom slučaju 

nije potrebna fizička isporuka jer se usluge 

pružaju elektronički. Trgovac može 

prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen 

način u skladu s propisima o PDV-u iz 

minisustava „Sve na jednom mjestu” 

utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća 

(EU) br. 282/2011. 

(19) Drugi se slučaj odnosi na situaciju 

u kojoj trgovac pruža elektronički 

isporučene usluge koje nisu audiovizualne 

usluge čija je glavna značajka 

omogućavanje pristupa i korištenje djelima 

zaštićenima autorskim pravom ili drugim 

zaštićenim sadržajima, kao što su usluge 

društvenog umrežavanja, usluge u oblaku, 

usluge skladištenja podataka, smještaj web-

mjesta i pružanje usluga vatrozida. U tom 

slučaju nije potrebna fizička isporuka jer se 

usluge pružaju elektronički. Trgovac može 

prijaviti i platiti PDV na pojednostavnjen 

način u skladu s propisima o PDV-u iz 

minisustava „Sve na jednom mjestu” 

utvrđenom u Provedbenoj uredbi Vijeća 

(EU) br. 282/2011. 

 

Amandman  23 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 19.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (19a) Ako trgovac elektronički 

isporučuje djela ili pruža usluge koji su 

zaštićeni autorskim pravom, a nisu 

audiovizualne prirode i nisu obuhvaćeni 
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Direktivom 2010/13/EU, uključujući e-

knjige, softver, računalne igre i glazbu, za 

koje ima pravo ili je dobio licenciju za 

korištenje takvog sadržaja na svim 

relevantnim područjima, trebalo bi ga 

spriječiti da vrši diskriminaciju na temelju 

zemlje podrijetla ili mjesta boravišta 

potrošača. 

 

Amandman   24 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Konačno, u situaciji u kojoj trgovac 

pruža usluge koje klijent prima u 

prostorima trgovca ili na mjestu koje 

trgovac odabere, a koji nisu u državi 

članici čiji je klijent državljanin ili u kojoj 

klijent ima mjesto boravišta ili poslovnog 

nastana, primjena različitih opći uvjeta 

pristupa iz razloga povezanih s tim 

kriterijima također ne bi trebala biti 

opravdana. Ovisno o slučaju, to se odnosi 

na pružanje usluga kao što su hotelski 

smještaj, sportski događaji, najam 

automobila i ulaznice za glazbene festivale 

ili zabavne parkove. U tim se slučajevima 

trgovac ne mora prijaviti u svrhe PDV-a u 

drugoj državi članici niti organizirati 

prekograničnu dostavu robe. 

(20) Konačno, u situaciji u kojoj trgovac 

pruža usluge koje potrošač prima u 

prostorima trgovca ili na mjestu koje 

trgovac odabere, a koji nisu u državi 

članici čiji je potrošač državljanin ili u 

kojoj potrošač ima mjesto boravišta, 

primjena različitih opći uvjeta pristupa iz 

razloga povezanih s tim kriterijima također 

ne bi trebala biti opravdana. Ovisno o 

slučaju, to se odnosi na pružanje usluga 

kao što su hotelski smještaj, sportski 

događaji, najam automobila i ulaznice za 

glazbene festivale ili zabavne parkove. U 

tim se slučajevima trgovac ne mora 

prijaviti u svrhe PDV-a u drugoj državi 

članici niti organizirati prekograničnu 

dostavu robe. 

 

 

Amandman  25 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) U svim tim slučajevima, a na 

temelju odredaba o pravu koje se 

primjenjuje na ugovorne obveze te o 

nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i 

(EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja 

(21) U svim tim slučajevima, a na 

temelju odredaba o pravu koje se 

primjenjuje na ugovorne obveze te o 

nadležnosti iz Uredaba (EZ) br. 593/2008 i 

(EU) br. 1215/2012, ako trgovac ne obavlja 
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svoje djelatnosti u državi članici potrošača 

ili ondje ne usmjerava svoje aktivnosti ili 

ako klijent nije potrošač, usklađenost s 

ovom uredbom za trgovca ne 

podrazumijeva dodatne troškove povezane 

s nadležnosti ili razlikama u primjenjivom 

pravu. Međutim ako trgovac obavlja svoje 

djelatnosti u državi članici potrošača ili 

ondje usmjerava svoje djelatnosti, pokazao 

je namjeru da uspostavi trgovinske odnose 

s potrošačima iz te države članice i stoga je 

mogao uzeti u obzir sve te troškove. 

svoje djelatnosti u državi članici potrošača 

ili ondje aktivno ne usmjerava svoje 

aktivnosti ili ako klijent nije potrošač, 

usklađenost s ovom Uredbom za trgovca 

ne podrazumijeva dodatne troškove 

povezane s nadležnosti ili razlikama u 

primjenjivom pravu. Međutim ako trgovac 

obavlja svoje djelatnosti u državi članici 

potrošača ili ondje usmjerava svoje 

djelatnosti, među ostalim korištenjem 

jezika – moguće, ovisno o jeziku, u 

kombinaciji s drugim kriterijima – ili 

upućivanjem na valutu ili isticanjem 

među rezultatima u lokalnim tražilicama, 

pokazujući namjeru da uspostavi 

trgovinske odnose s potrošačima iz te 

države članice, trebao bi biti u mogućnosti 

uzeti u obzir sve te troškove. No zabrana 

diskriminacije na temelju ove Uredbe ne 

bi se trebala tumačiti kao obveza 

prekogranične dostave robe u drugu 

državu članicu ako trgovac inače ne bi 

ponudio mogućnost takve dostave svojim 

potrošačima niti kao obveza prihvata 

vraćene robe u drugoj državi članici ili 

snošenja dodatnih troškova u tom pogledu 

ako trgovac inače ne bi imao takvu 

obvezu. 

 

Amandman   26 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Trgovci obuhvaćeni posebnim 

programom navedenim u glavi XII. 

poglavlju 1. Direktive Vijeća 

2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi 

trgovce, kada pružaju elektronički 

isporučene usluge, zabrana primjene 

različitih općih uvjeta pristupa iz razloga 

povezanih s nacionalnosti, mjestom 

boravišta ili poslovnog nastana klijenta 

podrazumijevala zahtjev da moraju 

obračunati PDV drugih država članica te 

mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi 

(22) Trgovci obuhvaćeni posebnim 

programom navedenim u glavi XII. 

poglavlju 1. Direktive Vijeća 

2006/112/EZ27 ne plaćaju PDV. Za te bi 

trgovce, kada pružaju elektronički 

isporučene usluge, zabrana primjene 

različitih općih uvjeta pristupa iz razloga 

povezanih sa zemljom podrijetla ili 

mjestom boravišta potrošača 

podrazumijevala zahtjev da moraju 

obračunati PDV drugih država članica te 

mogla prouzročiti dodatne troškove koji bi 
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bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na 

veličinu i značajke dotičnih trgovaca. 

Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te 

zabrane za vrijeme primjene tog programa. 

bili nesrazmjerno opterećenje s obzirom na 

veličinu i značajke dotičnih trgovaca. 

Stoga bi se ti trgovci trebali izuzeti od te 

zabrane za vrijeme primjene tog programa. 

_________________ _________________ 

27Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. 

studenoga 2006. o zajedničkom sustavu 

poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 

11.12.2006., str. 1– 118.). 

27Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. 

studenoga 2006. o zajedničkom sustavu 

poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 

11.12.2006., str. 1. – 118.). 

 

Amandman   27 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) U svim tim slučajevima postoje 

situacije u kojima bi zbog određenih 

zabrana ili zahtjeva utvrđenih u pravu 

Unije ili propisima država članica u skladu 

s pravom Unije trgovcima bi mogla biti 

onemogućena prodaja robe ili pružanje 

usluga određenim klijentima ili klijentima 

na određenim područjima iz razloga 

povezanih s nacionalnosti, mjestom 

boravišta ili poslovnog nastana klijenta. 

Propisima država članica, u skladu s 

pravom Unije, od trgovaca se može 

zahtijevati i usklađivanje s određenim 

propisima o cijenama knjiga. Trgovce ne bi 

trebalo spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to 

potrebno, usklade se s takvim propisima. 

(23) U tim slučajevima postoje situacije 

u kojima bi zbog određenih zabrana ili 

zahtjeva utvrđenih u pravu Unije ili 

propisima država članica u skladu s 

pravom Unije trgovcima bi mogla biti 

onemogućena prodaja robe ili pružanje 

usluga određenim potrošačima ili 

potrošačima na određenim područjima. 

Propisima država članica, u skladu s 

pravom Unije, od trgovaca se može 

zahtijevati i usklađivanje s određenim 

propisima o cijenama knjiga. Povrh toga, 

prema zakonima država članica može se 

tražiti da se na elektronički isporučene 

usluge i publikacije u elektroničkom 

obliku primjenjuje isti povlašteni porezni 

tretman kao i na publikacije u bilo kojem 

fizičkom obliku, u skladu s Direktivom 

Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u 

pogledu stopa poreza na dodanu 

vrijednost koje se primjenjuju na knjige, 

novine i časopise. Trgovce ne bi trebalo 

spriječiti da se, u mjeri u kojoj je to 

potrebno, usklade se s takvim propisima te 

u mjeri u kojoj je to potrebno i sukladno s 

načelima i zakonodavstvom Unije kao i 

temeljnim pravima iz Povelje Europske 

unije o temeljnim pravima. 
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Amandman   28 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Ova uredba ne bi trebala utjecati na 

primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a 

posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. 

Sporazumi na temelju kojih se u smislu 

Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 

trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u 

pasivnim prodajama određenim klijentima 

ili klijentima na određenim područjima, 

općenito se smatraju ograničenjima 

tržišnog natjecanja i obično se ne mogu 

izuzeti od zabrane iz članka 101. stavka 1. 

UFEU-a. Čak i kada se na njih ne 

primjenjuje članak 101. UFEU-a, u 

kontekstu primjene ove uredbe njima se 

remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg 

tržišta te se njima može koristiti za 

zaobilaženje odredaba ove uredbe. Stoga bi 

relevantne odredbe tih sporazuma i drugih 

sporazuma u pogledu pasivne prodaje 

kojima se od trgovca zahtjeva da djeluje u 

suprotnosti s ovom uredbom automatski 

trebale biti ništavne. Međutim ova uredba, 

a posebno njezine odredbe o pristupu robi 

ili uslugama, ne bi trebala utjecati na 

sporazume kojima se ograničavaju aktivne 

prodaje u smislu Uredbe (EU) br. 

330/2010. 

(26) Ova Uredba ne bi trebala utjecati na 

primjenu propisa o tržišnom natjecanju, a 

posebno na članke 101. i 102. UFEU-a. 

Sporazumi na temelju kojih se u smislu 

Uredbe Komisije (EU) br. 330/201029 

trgovcima nameće obveza nesudjelovanja u 

pasivnim prodajama određenim 

potrošačima ili potrošačima na određenim 

područjima, općenito se smatraju 

ograničenjima tržišnog natjecanja i obično 

se ne mogu izuzeti od zabrane iz članka 

101. stavka 1. UFEU-a. Čak i kada se na 

njih ne primjenjuje članak 101. UFEU-a, u 

kontekstu primjene ove Uredbe njima se 

remeti pravilno funkcioniranje unutarnjeg 

tržišta te se njima može koristiti za 

zaobilaženje odredaba ove Uredbe. Stoga 

bi relevantne odredbe tih sporazuma i 

drugih sporazuma u pogledu pasivne 

prodaje kojima se od trgovca zahtjeva da 

djeluje u suprotnosti s ovom Uredbom 

automatski trebale biti ništavne. Međutim 

ova Uredba, a posebno njezine odredbe o 

pristupu robi ili uslugama, ne bi trebala 

utjecati na sporazume kojima se 

ograničavaju aktivne prodaje u smislu 

Uredbe (EU) br. 330/2010. 

_________________ _________________ 

29Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 

20. travnja 2010. o primjeni članka 101. 

stavka 3. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na kategorije vertikalnih 

sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 

102, 23.4.2010., str. 1.). 

29Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 

20. travnja 2010. o primjeni članka 101. 

stavka 3. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na kategorije vertikalnih 

sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 

102, 23.4.2010., str. 1.). 

 

Amandman   29 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Države članice trebale bi odrediti 

najmanje jedno tijelo nadležno za 

poduzimanje učinkovitih mjera za praćenje 

i osiguravanje usklađenosti s odredbama 

ove uredbe. Države članice bi trebale 

osigurati i učinkovite, proporcionalne te 

odvraćajuće kazne koje se mogu izreći 

trgovcima u slučaju povrede ove uredbe. 

(27) Države članice trebale bi odrediti 

najmanje jedno nadležno tijelo s 

potrebnim ovlastima za poduzimanje 

učinkovitih mjera za praćenje i 

osiguravanje usklađenosti s odredbama ove 

Uredbe. Države članice bi trebale osigurati 

i učinkovite, proporcionalne te odvraćajuće 

kazne koje se mogu izreći trgovcima u 

slučaju povrede ove Uredbe. 

 

Amandman   30 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 28. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Potrošačima bi se trebala omogućiti 

pomoć od nadležnih tijela, čime bi se 

olakšalo rješavanje sporova s trgovcima 

koji proizlaze iz primjene ove uredbe, 

među ostalim i s pomoću jedinstvenog 

obrasca za pritužbe. 

(28) Potrošačima bi se trebala omogućiti 

pomoć od nadležnih tijela, čime bi se 

olakšalo rješavanje sporova s trgovcima 

koji proizlaze iz primjene ove Uredbe, 

među ostalim i s pomoću jedinstvenog 

obrasca za pritužbe. 

 

Amandman   31 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 29. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(29) Ovu uredbu trebalo bi redovito 

ocjenjivati te prema potrebi predlagati 

izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti 

posebno usredotočeno na moguće 

proširenje zabrane iz članka 4. stavka 1. 

točke (b) na elektronički isporučene usluge 

čija je glavna značajka omogućavanje 

pristupa i korištenje djelima zaštićenima 

autorskim pravom ili drugim zaštićenim 

sadržajima pod uvjetom da trgovac ima 

potrebna prava za relevantna tržišta. 

(29) Ovu Uredbu trebalo bi redovito 

ocjenjivati te prema potrebi predlagati 

izmjene. Prvo bi ocjenjivanje trebalo biti 

usredotočeno na analizu situacija u 

kojima se razlike u tretmanu ne mogu 

opravdati na temelju Direktive 

2006/123/EZ, a posebno na moguće 

proširenje primjene članka 4. stavka 1. 

točke (b) na elektronički isporučene usluge 

i nematerijalnu robu čija je glavna 

značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje audiovizualnim djelima i 

uslugama zaštićenima autorskim pravom 

ili drugim zaštićenim sadržajima za koje 
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trgovac ima pravo ili je dobio licenciju za 

korištenje takvih sadržaja na svim 

relevantnim područjima, nakon 

sveobuhvatne revizije zakonodavstva koje 

utječe na te usluge, radi mogućeg širenja 

te primjene na druge slučajeve, kao i radi 

razvoja potrošačkih cijena i kupovne moći 

na jedinstvenom tržištu zahvaljujući ovoj 

Uredbi. Povrh toga, pritom bi se u obzir 

trebao uzeti pravni i tehnološki razvoj u 

državama članicama u pogledu reforme 

autorskih prava, sektora audiovizualnih 

usluga i omogućavanja prekogranične 

prenosivosti usluga internetskog sadržaja 
za pretplatnike koji se privremeno ne 

nalaze u svojoj državi članici boravišta. 

Pri prvom ocjenjivanju u obzir bi se 

trebalo uzeti moguće proširenje područja 

primjene ove Uredbe na financijske 

usluge, usluge prijevoza ili zdravstvene 

usluge. Pružatelji audiovizualnih usluga 

trebali ubuduće biti uključeni u 

ocjenjivanje kako bi se moglo ocijeniti bi 

li uvrštavanje tih usluga u područje 

primjene ove Uredbe dovelo do razvoja 

poslovnih modela koji bi bili učinkovitiji 

od onih koji se trenutačno koriste.  

 

Amandman   32 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) S ciljem olakšavanja učinkovitog 

izvršenja propisa utvrđenih ovom uredbom, 

u pogledu tih propisa trebali bi biti 

dostupni i mehanizmi kojima se osigurava 

prekogranična suradnja među nadležnim 

tijelima iz Uredbe (EZ) br. 2006/2004 

Europskog parlamenta i Vijeća30. Međutim 

budući da se Uredba (EZ) br. 2006/2004 

primjenjuje samo u pogledu propisa kojima 

se štite interesi potrošača, te bi mjere 

trebale biti dostupne samo ako je klijent 

potrošač. Uredbu (EZ) br. 2006/2004 stoga 

(30) S ciljem olakšavanja učinkovitog 

izvršenja propisa utvrđenih ovom 

Uredbom, u pogledu tih propisa trebali bi 

biti dostupni i mehanizmi kojima se 

osigurava prekogranična suradnja među 

nadležnim tijelima iz Uredbe (EZ) br. 

2006/2004 Europskog parlamenta i 

Vijeća30. Međutim budući da se Uredba 

(EZ) br. 2006/2004 primjenjuje samo u 

pogledu propisa kojima se štite interesi 

potrošača, Uredbu (EZ) br. 2006/2004 

stoga bi trebalo izmijeniti u skladu s time. 
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bi trebalo izmijeniti u skladu s time. 

_________________ _________________ 

30Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. 

o suradnji između nacionalnih tijela 

odgovornih za provedbu zakona o zaštiti 

potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti 

potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.). 

30Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. 

o suradnji između nacionalnih tijela 

odgovornih za provedbu zakona o zaštiti 

potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti 

potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.). 

 

Amandman   33 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 33. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Kako bi se postigao cilj učinkovitog 

rješavanja problema izravne i neizravne 

diskriminacije na temelju nacionalnosti, 

mjesta boravišta ili poslovnog nastana 

klijenata, primjereno je donijeti uredbu 

koja se izravno primjenjuje u svim 

državama članicama. To je potrebno radi 

osiguranja jedinstvene primjene pravila 

nediskriminacije diljem Unije te njihova 

stupanja na snagu u isto vrijeme. Samo se 

uredbom osigurava potreban stupanj 

jasnoće, ujednačenosti i pravne sigurnost 

potreban da bi se klijentima omogućila 

korist od tih propisa. 

(33) Kako bi se postigao cilj učinkovitog 

rješavanja problema izravne i neizravne 

diskriminacije na temelju zemlje podrijetla 

ili mjesta boravišta potrošača, primjereno 

je donijeti uredbu koja se izravno 

primjenjuje u svim državama članicama. 

To je potrebno radi osiguranja jedinstvene 

primjene pravila nediskriminacije diljem 

Unije te njihova stupanja na snagu u isto 

vrijeme. Samo se uredbom osigurava 

potreban stupanj jasnoće, ujednačenosti i 

pravne sigurnost potreban da bi se 

potrošačima omogućila korist od tih 

propisa. 

 

Amandman   34 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 34. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Budući da države članice zbog 

prekogranične prirode problema i 

nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog 

okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove 

uredbe, a to je sprečavanje izravne i 

neizravne diskriminacije na temelju 

nacionalnosti, mjesta boravišta ili 

poslovnog nastana klijenata, među ostalim 

(34) Budući da države članice zbog 

prekogranične prirode problema i 

nedovoljne jasnoće postojećeg pravnog 

okvira ne mogu dostatno ostvariti cilj ove 

Uredbe, a to je sprečavanje izravne i 

neizravne diskriminacije na temelju zemlje 

podrijetla ili mjesta boravišta potrošača, 

među ostalim geografsko blokiranje, u 
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geografsko blokiranje, u poslovnim 

transakcijama s trgovcima u Uniji, te da se 

taj cilj zbog svojeg opsega i potencijalnog 

učinka na trgovinu na unutarnjem tržištu 

može bolje ostvariti na razini Unije, Unija 

može donijeti mjere u skladu s načelom 

supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o 

Europskoj uniji. U skladu s načelom 

proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, 

ova uredba ne premašuje ono što je 

potrebno za ostvarivanje tog cilja. 

poslovnim transakcijama s trgovcima u 

Uniji, te da se taj cilj zbog svojeg opsega i 

potencijalnog učinka na trgovinu na 

unutarnjem tržištu može bolje ostvariti na 

razini Unije, Unija može donijeti mjere u 

skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 

5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s 

načelom proporcionalnosti utvrđenim u 

tom članku, ova Uredba ne premašuje ono 

što je potrebno za ostvarivanje tog cilja. 

 

Amandman   35 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Ovom uredbom poštuju se temeljna 

prava i postupa se u skladu s načelom 

priznatim Poveljom Europske unije o 

temeljnim pravima. Ovom uredbom 

osobito se nastoji osigurati puno 

poštovanje njezinih članaka 16. i 17., 

(35) Ovom Uredbom poštuju se 

temeljna prava i postupa se u skladu s 

načelom priznatim Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima. Ovom 

Uredbom osobito se nastoji osigurati puno 

poštovanje njezinih članaka 11., 16. i 17., 

 

 

Amandman   36 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Cilj i područje primjene Predmet i područje primjene 

 

Amandman   37 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Cilj je ove uredbe doprinijeti 

pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

sprečavanjem diskriminacije koja se 

1. Svrha je ove Uredbe doprinijeti 

pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

i postizanju visoke razine zaštite potrošača 
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izravno ili neizravno temelji na 

nacionalnosti, mjestu boravišta ili 

poslovnog nastana klijenata. 

sprečavanjem geografskog blokiranja koje 

se izravno ili neizravno temelji na zemlji 

podrijetla ili mjestu boravišta potrošača. 

Ovom Uredbom definiraju se situacije u 

kojima se razlike u uvjetima pristupa ne 

mogu opravdati objektivnim kriterijima 

na temelju odredbi članka 20. stavka 2. 

Direktive 2006/123/EZ. 

Ako su odredbe ove Uredbe u suprotnosti 

s odredbama članka 20. stavka 2. 

Direktive 2006/123/EZ, prednost imaju 

odredbe ove Uredbe. Članak 20. stavak 2. 

Direktive 2006/123/EZ i dalje se u 

potpunosti primjenjuje na situacije koje 

nisu obuhvaćene ovom Uredbom i koje su 

unutar područja primjene Direktive 

2006/123/EZ. 

 

Amandman  38 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ako trgovac prodaje robu, pruža 

usluge ili želi to raditi u državi članici koja 

nije država članica u kojoj klijent ima 

boravište ili poslovni nastan; 

(a) ako trgovac prodaje robu ili pruža 

usluge, uključujući djela i usluge koji su 

zaštićeni autorskim pravom, a nisu 

audiovizualne prirode, ili želi to raditi u 

državi članici koja nije država članica u 

kojoj potrošač ima boravište; 

 

Amandman  39 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako trgovac prodaje robu, pruža 

usluge ili želi to raditi u državi članici u 

kojoj klijent ima boravište ili poslovni 

nastan, ali je klijent državljanin druge 

države članice; 

(b) ako trgovac prodaje robu ili pruža 

usluge, uključujući djela i usluge koji su 

zaštićeni autorskim pravom, a nisu 

audiovizualne prirode, ili želi to raditi u 

državi članici u kojoj potrošač ima 

boravište, ali je potrošač državljanin druge 
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države članice; 

 

Amandman  40 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka c 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) ako trgovac prodaje robu, pruža 

usluge ili želi to raditi u državi članici u 

kojoj je klijent privremeno smješten, a ne 

boravi u toj državi članici niti ima poslovni 

nastan u toj državi članici. 

(c) ako trgovac prodaje robu ili pruža 

usluge, uključujući djela i usluge koji su 

zaštićeni autorskim pravom, a nisu 

audiovizualne prirode, ili želi to raditi u 

državi članici u kojoj je potrošač 

privremeno smješten, a ne boravi u toj 

državi članici. 

 

Amandman   41 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ova uredba ne utječe na pravne 

akte Unije u pogledu pravosudne suradnje 

u građanskim predmetima. Usklađenost s 

ovom uredbom ne tumači se na način da se 

podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje 

aktivnosti na državu članicu u kojoj 

potrošač ima stalno boravište ili 

prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. 

točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i 

članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 

br. 1215/2012. 

5. Ovom Uredbom ne dovode se u 

pitanje pravni akti Unije u pogledu 

pravosudne suradnje u građanskim 

predmetima. Jednostavna usklađenost s 

ovom Uredbom ne tumači se na način da se 

podrazumijeva da trgovac usmjerava svoje 

aktivnosti na državu članicu u kojoj 

potrošač ima stalno boravište ili 

prebivalište u smislu članka 6. stavka 1. 

točke (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 i 

članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 

br. 1215/2012. Konkretno, kad trgovac 

koji djeluje u skladu s člancima 3., 4. i 5. 

ne blokira i ne ograničava pristup 

potrošača svojem internetskom sučelju, ne 

preusmjerava ga na inačicu svojeg 

internetskog sučelja različitu od onog 

kojemu je potrošač prvotno želio 

pristupiti, bez obzira na njegovu zemlju 

podrijetla ili mjesto boravišta, ne 

primjenjuje različite opće uvjete pristupa 

u situacijama predviđenima ovom 
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Uredbom, tada se ne može samo na 

temelju tih razloga smatrati da taj trgovac 

usmjerava svoje aktivnosti prema državi 

članici u kojoj potrošač ima uobičajeno 

boravište ili prebivalište. To se ne 

primjenjuje kad postojanje drugih 

dodatnih elemenata, koji prelaze preko 

jednostavne usklađenosti s obveznim 

odredbama, upućuju na to da trgovac 

usmjerava svoje komercijalne ili 

profesionalne aktivnosti prema toj državi 

članici. 

 

Amandman   42 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) „klijent” znači potrošač ili 

poduzetnik koji je državljanin države 

članice ili ima boravište ili poslovni 

nastan u državi članici, a unutar Unije 

namjerava kupiti ili kupuje robu ili 

uslugu koja nije namijenjena za 

preprodaju; 

Briše se. 

 

Amandman   43 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) „opći uvjeti pristupa” znači svi 

uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne 

cijene, kojima se regulira pristup klijenata 

robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a 

koje je trgovac učinio dostupnima široj 

javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo 

ime i koji se primjenjuju ako trgovac i 

klijent nisu pojedinačno u pregovorima 

sklopili sporazum; 

(d) „opći uvjeti pristupa” znači svi 

uvjeti i drugi podaci, uključujući prodajne 

cijene, kojima se regulira pristup potrošača 

robi ili uslugama koje trgovac prodaje, a 

koje je trgovac učinio dostupnima široj 

javnosti ili ih se takvima učinilo u njegovo 

ime i koji se primjenjuju ako trgovac i 

potrošač nisu pojedinačno u pregovorima 

sklopili sporazum; 
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Amandman   44 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. – točka e 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(e) „roba” znači sve opipljive 

pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se 

prodaju putem izvršenja ili drukčije na 

temelju zakonske ovlasti; u smislu ove 

uredbe, voda, plin i električna energija 

smatraju se robom ako su u prodaji u 

ograničenom obujmu ili određenoj 

kvaliteti; 

(e) „roba” znači sve opipljive 

pokretnine, s izuzetkom predmeta koji se 

prodaju putem izvršenja ili drukčije na 

temelju zakonske ovlasti. 

 

Amandman   45 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. – točka f 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(f) „internetsko sučelje” znači bilo koji 

softver, uključujući web-mjesto i aplikacije 

kojima upravlja trgovac ili kojima se 

upravlja u njegovo ime, a kojim se 

klijentima omogućuje pristup robi ili 

uslugama koje nudi trgovac radi uspostave 

komercijalnih transakcija povezanih s 

robom ili uslugama; 

(f) „internetsko sučelje” znači bilo koji 

softver, uključujući web-mjesto i aplikacije 

kojima upravlja trgovac ili kojima se 

upravlja u njegovo ime, a kojim se 

potrošačima omogućuje pristup robi ili 

uslugama koje nudi trgovac radi uspostave 

komercijalnih transakcija povezanih s 

robom ili uslugama; 

 

Amandman   46 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. – točka ha (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ha) „geografsko blokiranje” znači 

neopravdano ograničenje pristupa 

određenim internetskim sučeljima 

uporabom tehnoloških mjera ili na drugi 

način zbog geografskih razloga. 

 

Amandman   47 
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Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Trgovci ni uporabom tehnoloških 

mjera ni drukčije ne smiju klijentu 

onemogućiti ili ograničiti pristup svojem 

internetskom sučelju iz razloga povezanih s 

njegovom nacionalnosti, mjestom 

boravišta ili poslovnog nastana. 

1. Trgovci ni uporabom tehnoloških 

mjera ni drukčije ne smiju potrošačima 

onemogućiti ili ograničiti pristup svojem 

internetskom sučelju iz razloga povezanih 

sa zemljom podrijetla ili mjestom boravišta 

potrošača. 

 

Amandman   48 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Trgovci iz razloga povezanih s 

nacionalnosti, mjestom boravišta ili 

poslovnog nastana klijenta ne smiju 

klijente preusmjeravati na inačicu svojeg 

internetskog sučelja kojem klijent prvotno 

nije tražio pristup, a na temelju sučelja, 

uporabe jezika ili drugih značajki koje ga 

čine specifičnim za klijente određene 

nacionalnosti, mjesta boravišta ili 

poslovnog nastana, osim ako klijent na to 

izričito pristane prije preusmjeravanja. 

Trgovci iz razloga povezanih sa zemljom 

podrijetla ili mjestom boravišta potrošača 

ne smiju potrošače preusmjeravati na 

inačicu svojeg internetskog sučelja kojoj 

potrošač prvotno nije tražio pristup, i to na 

temelju sučelja, uporabe jezika ili drugih 

značajki koje ga čine specifičnim za 

potrošače iz određene zemlje podrijetla ili 

potrošače određenog mjesta boravišta, 

osim ako potrošač na to izričito pristane 

prije preusmjeravanja sinačice kojoj je 

prvotno tražio pristup. 

 

Amandman   49 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit 

pristanak klijenta, originalna inačica 

internetskog sučelja ostaje lako dostupna 

tom klijentu. 

U slučaju takvog preusmjeravanja uz izričit 

pristanak potrošača, inačica internetskog 

sučelja kojoj je potrošač prvotno tražio 

pristup ostaje lako dostupna tom 

potrošaču. 

 

Amandman   50 
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Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne 

primjenjuju se ako je blokiranje, 

ograničenje pristupa ili preusmjeravanje u 

pogledu određenih klijenata ili klijenata na 

određenim područjima neophodno za 

usklađivanje s pravnim zahtjevima u 

okviru prava Unije ili propisima država 

članica u skladu s pravom Unije. 

3. Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne 

primjenjuju se ako je blokiranje ili 

ograničenje pristupa potrošača 

internetskom sučelju trgovca ili 

preusmjeravanje u pogledu određenih 

potrošača ili potrošača na određenim 

područjima neophodno za usklađivanje s 

pravnim zahtjevima u okviru prava Unije 

ili propisima država članica u skladu s 

pravom Unije kojima podliježu djelatnosti 

trgovca. 

 

Amandman   51 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Ako trgovac klijentima blokira ili 

ograničava pristup internetskom sučelju ili 

ih preusmjerava na drugu inačicu 

internetskog sučelja u skladu sa stavkom 

4., trgovac mora dati jasno obrazloženje. 

To obrazloženje mora se navesti na jeziku 

internetskog sučelja kojemu je klijent 

prvotno tražio pristup. 

4. Ako trgovac potrošačima blokira ili 

ograničava pristup internetskom sučelju ili 

ih preusmjerava na drugu inačicu 

internetskog sučelja u skladu sa stavkom 

3., trgovac mora potrošaču dati jasno 

obrazloženje i objašnjenje. To 

obrazloženje mora se navesti na jeziku 

internetskog sučelja kojemu je potrošač 

prvotno tražio pristup. 

 

Amandman   52 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Trgovci u sljedećim slučajevima ne 

smiju primjenjivati različite opće uvjete 

pristupa svojoj robi ili uslugama iz razloga 

povezanih s nacionalnosti, mjestom 

boravišta ili poslovnog nastana klijenta: 

1. Trgovci ne smiju primjenjivati 

različite opće uvjete pristupa svojoj robi ili 

uslugama iz razloga povezanih sa zemljom 

podrijetla ili mjestom boravišta potrošača 

ako: 
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Amandman   53 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ako trgovac prodaje robu, a tu robu 

ne dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo 

ime prekogranično u državu članicu 

klijenta; 

(a) trgovac prodaje robu, a tu robu ne 

dostavlja niti se ona dostavlja u njegovo 

ime prekogranično u državu članicu 

potrošača, već se ona preuzima na nekoj 

lokaciji u kojoj trgovac posluje i oko koje 

su se trgovac i potrošač dogovorili; 

 

Amandman   54 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako trgovac pruža elektronički 

isporučene usluge, koje nisu usluge čija je 

glavna značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima; 

(b) ako trgovac pruža elektronički 

isporučene usluge, koje nisu usluge čija je 

glavna značajka prodaja u nematerijalnom 

obliku ili omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima; 

 

Amandman  55 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) ako trgovac pruža elektronički 

isporučena djela ili usluge koji nisu 

audovizualne prirode, a čija je glavna 

značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima 

za koje trgovac ima pravo ili je dobio 

licenciju za korištenje takvog sadržaja na 

svim relevantnim područjima; 
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Amandman   56 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) ako trgovac pruža usluge koje nisu 

navedene u točki (b), a te su usluge 

isporučene klijentu u prostorima trgovca ili 

na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac 

posluje, u državi članici koja nije država 

članica čiji je klijent državljanin ili u kojoj 

ima boravište ili poslovni nastan. 

(c) trgovac pruža usluge koje nisu 

navedene u točki (b), a te su usluge 

isporučene potrošaču u prostorima trgovca 

ili na fizičkoj lokaciji na kojoj trgovac 

posluje, u državi članici koja nije država 

članica čiji je potrošač državljanin ili u 

kojoj potrošač ima boravište. 

 

Amandman   57 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1 a. Zabrana iz stavka 1. ne sprečava 

trgovce da ponude opće uvjete pristupa, 

uključujući prodajne cijene, koji se 

razlikuju među državama članicama ili 

koji se nude potrošačima na posebnom 

području ili posebnim skupinama 

potrošača. 

 

Amandman   58 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Trgovci imaju mogućnost da ne 

isporuče robu ili ne pruže uslugu preko 

granica u slučajevima u kojima tom 

dostavom robe ili pružanjem usluga 

nastaju dodatni troškovi i/ili ako su za to 

potrebni dodani sporazumi u ime trgovca. 
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Amandman  59 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako 

trgovac ne može prodati robu ili usluge 

određenim klijentima ili klijentima na 

određenim područjima na temelju posebne 

odredbe utvrđene pravom Unije ili 

propisima država članica u skladu s 

pravom Unije. 

Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se 

sprečavanjem trgovca da proda robu ili 

pruži usluge određenim potrošačima ili 

potrošačima na određenim područjima 

uzimajući u obzir posebne odredbe 

utvrđene pravom Unije ili propisima 

država članica u skladu s pravom Unije. 

 

Amandman   60 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

U pogledu prodaje knjiga, zabranom iz 

stavka 1. trgovcima se ne ukida 

mogućnost primjene različitih cijena na 

klijente na određenim područjima ako to 

moraju učiniti u skladu s propisima 

država članica u skladu s pravom Unije. 

U pogledu prodaje knjiga, zabranom iz 

stavka 1. ne dovode se u pitanje konkretni 

propisi o utvrđivanju cijena u državama 

članicama u skladu s pravom Unije. 

 

Amandman   61 

Prijedlog uredbe 

Članak 4.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 4.a 

 Ova Uredba ne utječe na pravila koja se 

primjenjuju u području autorskih i 

srodnih prava. 

Obrazloženje 

Pristup djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima i korištenje 

takvih djela ili sadržaja i dalje bi trebalo biti izvan područja primjene ove Uredbe. Tako će se 
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izbjeći preklapanje s drugim aktima iz zakonodavstva EU-a. 

 

Amandman   62 

Prijedlog uredbe 

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Trgovci ne smiju primjenjivati 

različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili 

usluga iz razloga povezanih s 

nacionalnosti, mjestom boravišta ili 

poslovnog nastana klijenta, lokacije 
računa za plaćanje, mjesta poslovnog 

nastana pružatelja platne usluge ili 

izdavanja platnog instrumenta u Uniji u 

sljedećim slučajevima: 

1. Trgovci ne smiju primjenjivati 

različite uvjete plaćanja za prodaju robe ili 

usluga iz razloga povezanih s mjestom 

podrijetla ili mjestom boravišta potrošača, 

lokacijom računa za plaćanje, mjestom 

poslovnog nastana pružatelja platne usluge 

ili mjestom izdavanja platnog instrumenta 

u Uniji u sljedećim slučajevima: 

 

Amandman   63 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Sporazumi o pasivnim prodajama kojima 

se trgovcima nameću obveze djelovanja u 

suprotnosti s ovom uredbom automatski su 

ništavni. 

Odredbe o pasivnim prodajama u smislu 

Uredbe (EU) 330/2010 kojima se 

trgovcima nameću obveze djelovanja u 

suprotnosti s ovom Uredbom automatski su 

ništavne. 

 

Amandman   64 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice utvrđuju propise o 

kaznama koje se primjenjuju zbog kršenja 

odredaba ove uredbe te poduzimaju sve 

mjere potrebne za osiguravanje njihove 

provedbe. Predviđene kazne moraju biti 

učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. 

2. Države članice utvrđuju propise o 

sankcijama koje se primjenjuju zbog 

kršenja odredaba ove Uredbe te 

poduzimaju sve potrebne mjere za 

osiguravanje njihove provedbe. Predviđene 

sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne 

i odvraćajuće. 
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Amandman   65 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Sankcije iz stavka 2. trebale bi se 

priopćiti Komisiji i javno objaviti na 

internetskim stranicama Komisije. 

 

Amandman   66 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Do [datum: dvije godine od 

stupanja na snagu ove uredbe] i svakih pet 

godina nakon toga Komisija izvješćuje 

Europski parlament, Vijeće te Europski 

gospodarski i socijalni odbor o ocjeni ove 

uredbe. Izvješću se, po potrebi, prilaže 

prijedlog izmjene ove uredbe u svjetlu 

pravnih, tehničkih i gospodarskih 

promjena. 

1. Do [datum: dvije godine od 

stupanja na snagu ove Uredbe], a potom 

prema potrebi te najkasnije svake četiri 

godine nakon toga Komisija ocjenjuje 

primjenu ove Uredbe u svjetlu pravnih, 

tehničkih i gospodarskih promjena te o 

tome dostavlja izvješće Europskom 

parlamentu, Vijeću te Europskom 

gospodarskom i socijalnom odboru. 

Izvješće je po potrebi popraćeno 

zakonodavnim prijedlogom za reviziju 

aktualne Uredbe. 

 U izvješće iz prvog stavka uvrštena je 

procjena u pogledu mogućeg proširenja 

područja primjene ove Uredbe, odnosno u 

pogledu proširenja zabrane iz članka 4. 

stavka 1. točke (b) na elektronički 

isporučene usluge čija je glavna značajka 

omogućavanje pristupa i korištenje 

djelima zaštićenima autorskim pravom ili 

drugim zaštićenim sadržajima kao što su 

glazba, e-knjige, igre i/ili softver. 

 Nadalje, u izvješću se posebna pozornost 

posvećuje potencijalnim ekonomskim 

učincima na mala i srednja poduzeća te 

start-upove, učinkovitosti nacionalnih 

provedbenih mjera iz članka 7. ove 
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Uredbe te naglasku na korištenju i zaštiti 

osobnih podataka. 

 

Amandman   67 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. 

provodi se posebno kako bi se procijenilo 

bi li se zabrana iz članka 4. stavka 1. točke 

(b) trebala primjenjivati i na elektronički 

isporučene usluge čija je glavna značajka 

omogućavanje pristupa i korištenje djelima 

zaštićenima autorskim pravom ili drugim 

zaštićenim sadržajima pod uvjetom da 

trgovac ima potrebna prava za relevantna 

tržišta. 

2. Prvo ocjenjivanje iz stavka 1. 

provodi se posebno kako bi se procijenilo 

bi li se područje primjene ove Uredbe 

trebalo proširiti tako da obuhvaća dodatne 

sektore kao što su financijski sektor, 

sektor prometa, elektroničke 

komunikacije, zdravstva i audiovizualnih 

usluga, pod uvjetom da trgovac ima prava 

ili je dobio licenciju za korištenje 
elektronički isporučenih audiovizualnih 

djela, nematerijalne robe ili usluga čija je 

glavna značajka omogućavanje pristupa i 

korištenje djelima zaštićenima autorskim 

pravom ili drugim zaštićenim sadržajima 

za sva relevantna područja. 

 

Amandman  68 

Prijedlog uredbe 

Članak 11. – stavak 3. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Međutim članak 4. stavak 1. točka (b) 

primjenjuje se od 1. srpnja 2018. 

Briše se. 
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