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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije o spodbujanju pravičnosti in preglednosti 

za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ter meni, da je dobro uravnotežen in 

obravnava pomanjkanje preglednosti v okolju spletnih platform. Pripravljavka mnenja 

priznava pristop na podlagi načel in horizontalno naravo te uredbe ter dejstvo, da ni 

osredotočena na specifični sektor ali težavo, temveč je njen namen odpraviti neravnovesja 

med platformami ter poslovnimi uporabniki v današnjem gospodarstvu spletnih platform. 

Pričujoča uredba prispeva k oblikovanju jasnega in preglednega pravnega okolja za 

ponudnike spletnih storitev in poslovne uporabnike ter k ciljem enotnega digitalnega trga. 

Pripravljavka mnenja meni, da bi glede na raznolikost poslovnih modelov in čezmejno naravo 

spletnih platform regulativne rešitve morale biti usklajene na ravni Evropske unije, da bi 

ohranili enotni digitalni trg in preprečili morebitno razdrobljenost, zato je izbira uredbe kot 

zakonodajnega instrumenta dobrodošla. 

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da čeprav bi platforme zaradi svojega morebitnega 

dominantnega položaja lahko začele uporabljati potencialno škodljive prakse, ki bi omejile in 

spodkopale zaupanje podjetij, predstava, da imajo platforme močnejši položaj kot podjetja, ki 

so njihove stranke, ne ustreza dejanskemu stanju. Glede na horizontalno naravo te uredbe in 

raznolikost spletnih poslovnih modelov, ki jih obravnava, meni, da so spletne posredniške 

storitve ter poslovni uporabniki medsebojno odvisni, in želi zagotoviti, da uredba ne nalaga 

nepotrebnega bremena nobeni strani. Najti želi ravnovesje med izboljšanjem preglednosti in 

zagotavljanjem pravičnosti do poslovnih uporabnikov ter hkratnim zagotavljanjem dostopa do 

pravičnega, odprtega in konkurenčnega trga v spletnem okolju. 

Glede na vse večjo zaskrbljenost v zvezi s škodljivim učinkom klavzul o priznavanju 

največjih ugodnosti meni, da bi bilo treba za zagotavljanje koristi bolj odprtega trga za 

potrošnike in uskladitev prizadevanj v vsej Evropski uniji poslovnim uporabnikom dovoliti, 

da ponudijo različne pogoje prek različnih distribucijskih kanalov. 

Poleg tega meni, da morajo platforme obvestiti poslovne uporabnike o vseh dodatnih kanalih 

in uporabi njihovih blagovnih znamk za trženje blaga in storitev, da bi zagotovili preglednost 

in pravičnost do poslovnih uporabnikov. Pripravljavka mnenja meni, da bi poslovni 

uporabniki morali imeti nadzor nad svojimi blagovnimi znamkami ter pravico, da so vedno 

obveščeni, ko nameravajo platforme uporabiti te blagovne znamke za trženje proizvodov in 

storitev. 

Po njenem mnenju je treba glede na dejstvo, da bodo platforme izvedle bistvene spremembe, 

tudi čas, ki ga imajo podjetja za začetek izvajanja te uredbe, podaljšati na dvanajst mesecev in 

zagotoviti, da prehodno obdobje ne bo negativno vplivalo na platforme in podjetja.



PE626.844v02-00 4/45 AD\1169654SL.docx

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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. 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 lahko 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.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Opozoriti je treba, da bi morala 
pojem „poslovni uporabniki“ in 
posledično področje uporabe te uredbe 
zajemati tudi posameznike, ki izvajajo ali 
zagotavljajo storitve tako, da osebno 
opravljajo delo prek spletnih platform, 
tudi na področju prometa. To ne velja 
samo za MSP, temveč tudi za osebe, ki jih 
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je mogoče opredeliti kot neodvisne 
gospodarske subjekte ali samozaposlene.
Ker število posameznikov, ki se v 
gospodarstvu tako zaposlijo, narašča, je 
pomembno, da se zajamejo in da se jim 
omogoči, da uporabijo pravna sredstva.
Morali bi imeti pravico do udeležbe v 
postopku določanja cen in delovnih 
pogojev na platformah, saj so 
izpostavljeni samovoljni odstranitvi s 
seznama, pomanjkanju dostopa do 
osebnih podatkov in diskriminaciji.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V nekaterih gospodarskih 
sektorjih, ki so se nedavno odprli za 
konkurenco znotraj Unije, spletne 
posredniške storitve in iskalniki 
pomembno prispevajo k dokončnemu 
oblikovanju notranjega trga. V teh 
sektorjih spletne posredniške storitve in 
iskalniki zagotavljajo storitve podjetjem, 
ki so že vzpostavila lastne spletne kanale 
za trgovanje in niso odvisna od spletnih 
posredniških storitev. V teh primerih bi 
morali poslovni uporabniki razmisliti o 
dodatnih zahtevah glede preglednosti 
spletnih posredniških storitev v interesu 
poštene konkurence in potrošnikov v 
Uniji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

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, 

(6) Zato bi bilo treba na ravni Unije 
določiti enoten in usmerjen sklop obveznih 
pravil, da se zagotovi pravično, 
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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.

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 in da imajo 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
ustrezne informacije, da lahko 
potrošnikom v Uniji zagotavljajo 
pravočasne, točne in ustrezne storitve. 
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 in ga 
dodatno podpreti za prihodnost.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Obveznost obveščanja in 
preglednosti udeleženih strani bi bilo 
treba močno okrepiti, da bi potrošniki 
lahko zaupali platformam in podjetjem, ki 
jih uporabljajo, s čimer bi se ohranilo 
njihovo zaupanje v enotni trg. Spodbujati 
bi bilo treba vse pobude, ki krepijo 
preglednost ocenjevalnih mehanizmov in 
prispevajo k določanju zanesljivih meril 
za ugled.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Za boljše pravno urejanje v 
digitalni dobi, da bi se omogočila uspešna 
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prilagoditev na nove tehnologije in nove 
poslovne modele, je potrebna zakonodaja 
na podlagi načel, povezana z dopolnilnimi 
neregulativnimi ukrepi, da bi preprečili 
razdrobljenost enotnega trga.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V raznovrstnih poslovnih razmerjih 
med podjetji in potrošniki prek spleta 
posredujejo ponudniki, ki zagotavljajo 
storitve različnih oblik, ki v bistvu 
temeljijo na istem poslovnem modelu 
oblikovanja okolja. Da se zajamejo 
ustrezne storitve, bi morale biti spletne 
posredniške storitve opredeljene natančno 
in tehnološko nevtralno. Zlasti bi morale 
zajemati storitve informacijske družbe, za 
katere je značilno, da si prizadevajo 
olajšati začetek neposrednih poslov med 
poslovnimi uporabniki in potrošniki, ne 
glede na to, ali so posli nato sklenjeni prek 
spleta, na spletnem portalu konkretnega 
ponudnika spletnih posredniških storitev 
ali poslovnega uporabnika ali sploh niso 
sklenjeni prek spleta. Poleg tega bi se 
morale storitve zagotavljati na podlagi 
pogodbenih razmerij tako med ponudniki 
in poslovnimi uporabniki kot med 
ponudniki in potrošniki. Za tako 
pogodbeno razmerje bi se moralo šteti, da 
obstaja, kadar obe strani izrazita namero, 
da se zavežeta na nedvoumen in preverljiv 
način, ne da bi bilo dogovor nujno izraziti 
pisno.

(8) V raznovrstnih poslovnih razmerjih 
med podjetji in potrošniki prek spleta 
posredujejo ponudniki, ki zagotavljajo 
storitve različnih oblik, ki v bistvu 
temeljijo na istem poslovnem modelu 
oblikovanja okolja. Da se zajamejo 
ustrezne storitve, bi morale biti spletne 
posredniške storitve opredeljene natančno 
in tehnološko nevtralno. Zlasti bi morale 
zajemati storitve informacijske družbe, za 
katere je značilno, da začenjajo 
neposredne posle med poslovnimi 
uporabniki in potrošniki, ne glede na to, ali 
so posli nato sklenjeni prek spleta, na 
spletnem portalu konkretnega ponudnika 
spletnih posredniških storitev ali 
poslovnega uporabnika ali sploh niso 
sklenjeni prek spleta. Poleg tega bi se 
morale storitve zagotavljati na podlagi 
pogodbenih razmerij tako med ponudniki 
in poslovnimi uporabniki kot med 
ponudniki in potrošniki. Za tako 
pogodbeno razmerje bi se moralo šteti, da 
obstaja, kadar obe strani izrazita namero, 
da se zavežeta na nedvoumen in preverljiv 
način, ne da bi bilo dogovor nujno izraziti 
pisno.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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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 
in storitev zadevnim potrošnikom.

(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, kot 
so storitve hotelskih rezervacij in vse 
tržnicam podobne funkcionalnosti
spletnih storitev aplikacij programske 
opreme in spletne storitve družbenih 
medijevin storitve glasovnega upravljanja. 
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 in storitev zadevnim 
potrošnikom, ali za elektronska 
komunikacijska omrežja ali storitve ali 
storitve avdiovizualnih medijev, za katere 
velja sektorska ureditev glede 
preglednosti, pravnih sredstev in 
nediskriminacije.

Predlog spremembe 9

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) Opredelitev spletnega iskalnika v 
tej uredbi bi morala biti širša od 
opredelitve, ki se uporablja v Direktivi 
(EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in 
Sveta21, da se zagotovi tehnološka 
nevtralnost in upoštevajo različne storitve 
iskanja.

_________________ _________________

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

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 10

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 treba ugotoviti na 
podlagi splošne ocene, pri čemer samo po 
sebi ni odločilno, da so bile morda 
individualno dogovorjene nekatere 
določbe.

črtano

Obrazložitev

Če bi bila uporaba uredbe odvisna od tega, ali se je podjetje individualno dogovorilo o 
pogojih storitev (na podlagi splošne ocene pogodbe), bi bila podjetja izpostavljena znatni 
negotovosti o tem, kdaj so zaščitena in v kolikšni meri se lahko individualno dogovorijo, ne da 
bi s tem ogrozila svoje pomembne pravice. Obstaja nevarnost, da uredba ustvari okoliščine, v 
katerih so poslovni uporabniki zaradi pogajanj s platformami sorazmerno prikrajšani za 
minimalne pravice, ki jih ta priznava. Veliki in mali hoteli bi zato imeli razlog, da se v 
pogajanjih s platformami ne poskušajo dogovoriti za ugodnejše pogodbene pogoje, da ne bi 
izgubili zaščite, ki jo zagotavlja predlagana uredba.

Predlog spremembe 11

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 

(15) Da se zaščitijo poslovni uporabniki
in zagotovi pravna varnost za vse strani,
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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.

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.

Predlog spremembe 12

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) 

(16) Ponudnik spletnih posredniških 
storitev ima lahko legitimne razloge za 
uporabo omejitev in sankcij za poslovne 
uporabnike, kot sta začasna onemogočitev 
ali ukinitev 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 in potrošnikov, bi morali biti 
zadevni poslovni uporabniki o odločitvah 
nemudoma obveščeni in biti seznanjeni z 
razlogi zanje. Če odločitev temelji na 
prijavah tretjih strani, morajo biti take 
prijave dovolj natančne in ustrezno 
utemeljene, da bi se ponudniku storitev 
gostovanja omogočilo sprejemanje 
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2018/33422 zahteva po obrazložitvi 
razlogov prispevala k preprečevanju ali 
odpravi kakršne koli nenamerne 
odstranitve spletnih vsebin poslovnih 
uporabnikov, za katere ponudnik 
neupravičeno meni, da so nezakonite. 
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.

informiranih in premišljenih odločitev. 
Zato bi bilo treba zahtevati, da ponudniki 
posredujejo vsebino takih prijav 
poslovnim uporabnikom, da bi ti lahko 
zavrnili očitno krivične prijave.
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) 
2018/33422 zahteva po obrazložitvi 
razlogov prispevala k preprečevanju ali 
odpravi kakršne koli nenamerne
odstranitve spletnih vsebin poslovnih 
uporabnikov, za katere ponudnik 
neupravičeno meni, da so nezakonite. 
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. Ker lahko 
ponudniki posredniških storitev delajo z 
dodatnimi distribucijskimi kanali ali 
povezanimi programi, je treba v zvezi s 
tem zagotoviti preglednost za poslovne 
uporabnike. Poslovni uporabniki bi 
morali imeti pravico, da izvedejo 
prilagoditve na kanalih, na katerih se 
trguje z njihovimi ponudbami.

__________________ __________________

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 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Razvrstitev blaga in storitev s strani (17) Razvrstitev blaga in storitev s strani 
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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.

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. Potrošniki 
bi morali biti poleg tega jasno in 
nedvoumno ter izrecno ali pisno 
obveščeni, če je poslovni uporabnik 
vplival na razvrstitev v zameno za plačilo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Da bi prevzeli večjo odgovornost za 
skladnost z določbami glede razvrščanja, 
bi morali ponudniki spletnih posredniških 
storitev in spletnih iskalnikov imenovati 
osebo, ki je odgovorna za algoritme in 
razvrščanje, ki jih uporabljajo. Tako bi 
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olajšali nemoteno izvajanje določb uredbe 
in povečali gotovost glede razvrščanja.

Predlog spremembe 15

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 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, kot 
so privzete nastavitve, ki bi jo lahko dal v 
zvezi z blagom ali storitvami, ki jih nudi 
sam, v primerjavi s tistimi, ki jih nudijo 
poslovni uporabniki. Ponudnikom spletnih 
posredniških storitev zato ne bi smelo biti 
dovoljeno zagotavljati blaga ali storitev 
pod njihovim neposrednim ali posrednim 
nadzorom kot privzete možnosti, ne da bi 
pred tem potrošnikom ponudili možnost 
izbire med različnimi konkurenčnimi 
možnostmi, ki so na voljo, kadar prvič 
uporabljajo spletno posredniško storitev. 
Diferencirana obravnava bi morala biti 
dovoljena samo, če se konkurenčno pravo 
dosledno upošteva. 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. Poleg tega, ker imajo 
spletni posredniki pogosto v lasti več 
platform ali spletišč, bi morali poslovne 
uporabnike, ki sklenejo pogodbo za 
uvrstitev na njihov seznam, obvestiti o 
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tem, na katerih platformah ali spletiščih 
bo seznam prikazan.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Možnost dostopanja do podatkov in 
njihove uporabe, vključno z osebnimi 
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 
Sveta.24

(20) Možnost dostopanja do preverljivih
podatkov in njihove uporabe, vključno z 
osebnimi 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 ali preverijo 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 Sveta.24

_________________ _________________

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 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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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 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. Te omejitve 
bi morale biti omejene, ker poslovnim 
uporabnikom preprečijo uresničevanje 
njihove podjetniške svobode, da določijo 
pogoje prodaje svojih proizvodov in 
storitev, ter lahko tudi škodijo 
potrošnikom, ker jim preprečijo dostop do 
večje izbire. Komisija bi morala na 
zahtevo poslovnih uporabnikov ali 
drugega ponudnika spletnih posredniških 
storitev ali na lastno pobudo dejavno in 
nemudoma oceniti zakonitost takih 
omejitev glede na pravo Unije. Poslovnim 
uporabnikom bi bilo treba omogočiti 
popoln nadzor nad njihovimi pravicami 
intelektualne lastnine. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev bi morali uveljavljati 
te pravice samo ob izrecnem soglasju 
poslovnih uporabnikov. Upoštevati bi se 
morali pogoji za uveljavljanje takih 
pravic.

Predlog spremembe 18

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 
obravnavo pritožb. Namen internega 
sistema za obravnavo pritožb bi moral biti 

(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 
obravnavo pritožb. Namen internega 
sistema za obravnavo pritožb bi moral biti 
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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.

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 in kako velike težave lahko nastanejo 
v okviru zagotavljanja različnih spletnih 
posredniških storitev in kakšne so možnosti 
hitrega in uspešnega reševanja spora.

Predlog spremembe 19

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 vse 
ponudnike spletnih posredniških storitev, 

(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. Glede na stroške 
vzpostavitve in delovanja takih sistemov je 
iz navedenih obveznosti v skladu z 
ustreznimi določbami Priporočila Komisije 
2003/361/ES25 primerno izvzeti vse 
ponudnike spletnih posredniških storitev, 
ki so mala podjetja.
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ki so mala podjetja.

__________________ __________________

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 20

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. 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. V izjemnih primerih, ko so 
poslovni uporabniki velika podjetja, ki 
imajo lasten spletni kanal za trgovanje, in 
mediator ugotovi očitno zlorabo postopka 
mediacije v škodo ponudnikov spletnih 
posredniških storitev, bi morali poslovni 
uporabniki prevzeti večji delež stroškov.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kodeksi ravnanja, ki jih pripravijo 
zadevni ponudniki storitev ali organizacije 
ali združenja, ki jih zastopajo, lahko 
prispevajo k ustrezni uporabi te uredbe in 
bi jih bilo zato treba spodbujati. Pri 
pripravi takih kodeksov ravnanja bi bilo 
treba ob posvetovanju z vsemi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi upoštevati 
posebne značilnosti zadevnih sektorjev ter 

(28) Kodeksi ravnanja, ki jih pripravijo 
zadevni ponudniki storitev ali organizacije 
ali združenja, ki jih zastopajo, lahko 
prispevajo k ustrezni uporabi te uredbe in 
bi jih bilo zato treba spodbujati. Pri 
pripravi takih kodeksov ravnanja bi bilo 
treba ob posvetovanju z vsemi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi upoštevati 
posebne značilnosti zadevnih sektorjev ter 
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posebne značilnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij.

posebne značilnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij. Komisija bi morala 
oceniti skladnost kodeksov ravnanja s 
pravom Unije.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Pri oblikovanju zakonodaje Unije 
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 
omejujoč učinek in da bi bila lahko zaradi 
nje evropska podjetja v svetovnem 
gospodarstvu v slabšem konkurenčnem 
položaju.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ker cilja te uredbe, in sicer 
zagotovitve pravičnega, predvidljivega, 
trajnostnega in zaupanja vrednega 
spletnega poslovnega okolja na notranjem 
trgu, države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se zaradi njegovega obsega 
in učinkov lažje doseže na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 

(31) Ker cilja te uredbe, in sicer 
zagotovitve preglednega, pravičnega, 
predvidljivega, trajnostnega in zaupanja 
vrednega spletnega poslovnega okolja na 
notranjem trgu, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 
njegovega obsega in učinkov lažje doseže 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
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uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe 24

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 s spletnimi 
in povezanimi iskalniki zagotovijo 
ustrezna pravičnost, preglednost in 
učinkovite možnosti pravnih sredstev.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice v svoji nacionalni 
zakonodaji ne ohranijo oziroma vanjo ne 
uvedejo zakonskih določb o področjih, ki 
jih ureja ta uredba in ki bi odstopale od 
določb iz te uredbe.

Predlog spremembe 26

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 v Uniji ali dejavno 
izvajajo svojo poslovno dejavnost v Uniji, 
ki je namenjena potrošnikom, ki se 
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potrošnikom, ki se nahajajo v Uniji, ne 
glede na sedež ali prebivališče ponudnikov 
navedenih storitev.

nahajajo v Uniji in ki prek spletnih 
posredniških storitev ali spletnih iskalnikov 
nudijo blago ali storitve potrošnikom, ki se 
nahajajo v Uniji, ne glede na sedež ali 
prebivališče ponudnikov navedenih 
storitev.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „poslovni uporabnik“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki prek spletnih 
posredniških storitev potrošnikom nudi 
blago ali storitve v okviru svoje trgovske, 
poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(1) „poslovni uporabnik“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki prek spletnih 
posredniških storitev potrošnikom nudi ali 
oglašuje blago ali storitve v okviru svoje 
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne 
dejavnosti; vključno s področjem prometa 
in posamezniki, ki delajo ali zagotavljajo 
storitve z osebnim zagotavljanjem dela 
prek spletnih posredniških storitev;

Predlog spremembe 28

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 ali oglaševanje 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;

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(c) poslovnim uporabnikom se 
zagotavljajo na podlagi pogodbenih 
razmerij med ponudnikom navedenih 
storitev na eni strani ter poslovnimi 
uporabniki in potrošniki, ki jim poslovni 
uporabniki nudijo blago ali storitve;

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

Predlog spremembe 30

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 ali vmesnik ali mobilno aplikacijo, 
ki uporabnikom na podlagi poizvedbe v 
obliki ključne besede, fraze ali druge 
možne oblike vnosa omogoča iskanje po
spletni vsebini v določenem jeziku, ponudi 
pa rezultate z informacijami o poizvedbi;

Predlog spremembe 31

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 spletni 
vmesnik, kar je vsaka programska 
oprema, vključno s spletiščem ali 
njegovim delom ter aplikacijami, vključno 
z mobilnimi aplikacijami, za nudenje ali 
oglaševanjeblaga ali storitev potrošnikom 
v okviru svoje trgovske, poslovne, obrtne 
ali poklicne dejavnosti;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
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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 
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;

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

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „pomožno blago in storitve“ 
pomenijo blago in storitve, ki jih poslovni 
uporabnik ponuja poleg osnovnega 
proizvoda;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zapisani so v jasnem in 
nedvoumnem jeziku;

(a) zapisani so v jasnem jeziku;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c
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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 objektivne, 
nediskriminatorne, pravične in razumne
razloge za odločitve o uporabi sankcij, kot 
so omejitev, začasna onemogočitev ali 
ukinitev, v celoti ali delno, zagotavljanja 
spletnih posredniških storitev poslovnim 
uporabnikom, ki so skladni z navedenimi 
pogoji.

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vsebujejo določbo o obveznosti 
poslovnih uporabnikov, da zagotovijo, da 
so informacije na platformi točne in 
omogočajo potrošnikom pravilno oceno 
kakovosti, tehničnih lastnosti, cene in 
drugih posebnih lastnosti ponujenega 
blaga ali storitev ter da so pogoji zakoniti 
in pošteni, zlasti v zvezi s plačilom.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki spletnih posredniških storitev 
zadevne poslovne uporabnike obvestijo o 
vseh nameravanih spremembah pogojev 
uporabe storitev.

Ponudniki spletnih posredniških storitev 
obvestijo poslovne uporabnike o svojih 
dodatnih distribucijskih kanalih in 
morebitnih povezanih programih, na 
katere bodo vključili ponudbe poslovnih 
uporabnikov. Poslovni uporabniki imajo 
pravico, da zahtevajo odstranitev s takšnih 
dodatnih distribucijskih kanalov.
Ponudniki spletnih posredniških storitev 
zadevne poslovne uporabnike obvestijo o 
vseh nameravanih spremembah pogojev 
uporabe storitev.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te spremembe se ne uveljavijo pred 
iztekom roka za obveščanje, ki je razumen 
in sorazmeren naravi ter obsegu 
nameravanih sprememb in njihovim 
posledicam za zadevnega poslovnega 
uporabnika. Rok za obveščanje je najmanj 
15 dni od datuma, ko ponudnik spletnih 
posredniških storitev o nameravanih 
spremembah obvesti zadevne poslovne 
uporabnike.

Te spremembe se ne uveljavijo pred 
iztekom roka za obveščanje, ki je razumen 
in sorazmeren naravi ter obsegu 
nameravanih sprememb in njihovim 
posledicam za zadevnega poslovnega 
uporabnika. Rok za obveščanje je najmanj 
15 dni in največ 30 dni od datuma, ko 
ponudnik spletnih posredniških storitev o 
nameravanih spremembah obvesti zadevne 
poslovne uporabnike.

Predlog spremembe 39

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 
ponudnik spletnih posredniških storitev 
utemeljeno meni, da bi poln rok za 
obveščanje kršil zakonodajo ali ogrozil 
pravno preiskavo.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Provizija, ki jo ponudnik spletne 
posredniške storitve zaračuna poslovnemu 
uporabniku za svoje spletne posredniške 
storitve, je sorazmerna in dogovorjena 
med zadevnima stranema.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začasna onemogočitev in ukinitev Začasna onemogočitev, odstranitev in 
ukinitev

Predlog spremembe 42

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 uporabiti 
sankcije, kot so začasna onemogočitev, 
odstranitev ali ukinitev, v celoti ali delno, 
zagotavljanja spletnih posredniških storitev 
določenemu poslovnemu uporabniku, 
zadevnega poslovnega uporabnika o tem 
obvesti in mu nemudoma predloži jasne in 
celovite razloge za tako odločitev.

Predlog spremembe 43

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, 
in sklicevanje na objektivni razlog oz.
razloge, ki se uporabljajo za navedeno 
odločitev iz člena 3(1)(c).

2. Razlogi iz odstavka 1 vsebujejo 
sklicevanje na konkretna dejstva ali 
okoliščine, ki so botrovali odločitvi 
ponudnika spletnih posredniških storitev, 
in sklicevanje na razloge, ki se uporabljajo 
za navedeno odločitev iz člena 3(1)(c). 
Ponudnik spletnih posredniških storitev 
na zahtevo poslovnega uporabnika 
predloži konkretna dejstva ali okoliščine, 
na podlagi katerih je sprejel to odločitev, 
vključno z obvestilom tretji strani, kadar 
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je posledica navedenega obvestila začasna 
onemogočitev ali ukinitev. Pred začasno 
onemogočitvijo in ukinitvijo se pošlje 
obvestilo in omogoči pojasnitev ali 
ponovna vzpostavitev skladnosti.

Predlog spremembe 44

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 jasno in 
nedvoumno določijo glavne parametre za 
razvrščanje in razloge za njihov relativni 
pomen glede na druge parametre. Vse 
spremembe parametrov za razvrščanje se 
sporočijo poslovnim uporabnikom 
pravočasno in v jasnem, preprostem ter 
nedvoumnem jeziku. Parametri za 
razvrščanje se za poslovne uporabnike 
uporabljajo nediskriminatorno. Brez 
poseganja v člen 3(3) se vse spremembe 
parametrov za razvrščanje sporočijo 
poslovnim uporabnikom pravočasno in v 
jasnem, preprostem jeziku.

Predlog spremembe 45

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 v 
splošnih straneh rezultatov iskanja, tako 
da na spletnih iskalnih navedenih 
ponudnikov zagotovijo zlahka in javno 
dostopen opis v jasnem, preprostem in 
razumljivem jeziku. Navedeni opis redno 
posodabljajo, kar zadeva pomembne 
spremembe, za katere se lahko razumno 
pričakuje, da bodo pomembno in 
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negativno vplivale na uporabnike s 
poslovnim spletiščem. Kadar ponudnik 
spletnega iskalnika po prijavi tretje osebe 
spremeni vrstni red razvrščanja ali 
odstrani določeno spletišče, ponudnik 
poslovnemu uporabniku ponudi možnost 
pregleda vsebine prijave.

Predlog spremembe 46

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. 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 ali informacij, ki bi lahko 
omogočile prirejanje rezultatov ali 
zavajanje potrošnikov.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Poslovni uporabniki ponudnikom 
spletnih posredniških storitev predložijo 
točen opis značilnosti blaga ali storitev, ki 
jih ponujajo potrošnikom. Negativne 
posledice razvrstitve blaga in storitev 
poslovnega uporabnika, do katerih je 
prišlo, ker je poslovni uporabnik predložil 
nepopolne ali netočne informacije, se ne 
pripišejo ponudniku spletnih posredniških 
storitev.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Ponudniki spletnih iskalnikov in 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
imenujejo posameznika, ki je odgovoren 
za politiko v zvezi z razvrščanjem pri 
ponudniku.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a

Pomožno blago in storitve

1. Kadar ponudniki spletnih posredniških 
storitev, tretje strani ali poslovni 
uporabniki zagotavljajo pomožno blago 
ali storitve, ponudniki v svojih pogojih 
navedejo opis pomožnega blaga in 
storitev.

2. Če pomožno blago in storitve ponujajo 
tako ponudniki ali tretje strani, kot tudi 
poslovni uporabniki, mora biti v opisu iz 
odstavka 1 jasno navedeno, ali bo 
potrošniku ponujeno pomožno blago ali 
storitve, ki jih zagotavlja poslovni 
uporabnik. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev morajo potrošnikom 
jasno in vidno navesti, kdo ponuja 
zadevno pomožno blago in storitve ter pod 
kakšnimi pogoji.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v pogoje uporabe storitev vključijo 
opis kakršne koli diferencirane obravnave, 

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev v pogoje uporabe storitev vključijo 
opis kakršne koli bistvene diferencirane 
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ki jo nudijo ali lahko nudijo v zvezi z 
blagom ali storitvami, ki jih z navedenimi 
spletnimi posredniškimi storitvami 
potrošnikom nudi sam ponudnik ali kateri 
koli poslovni uporabniki, ki jih navedeni 
ponudnik nadzira, na eni strani in v zvezi z 
drugimi poslovnimi uporabniki, na drugi 
strani.

obravnave, ki jo nudijo ali lahko nudijo v 
zvezi z blagom ali storitvami, ki jih z 
navedenimi spletnimi posredniškimi 
storitvami potrošnikom nudi sam ponudnik 
ali kateri koli poslovni uporabniki, ki jih 
navedeni ponudnik nadzira, na eni strani in 
v zvezi z drugimi poslovnimi uporabniki, 
na drugi strani.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razvrstitvijo; (b) razvrstitvijo in privzetimi 
nastavitvami;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) katerim koli neposrednim ali 
posrednim plačilom za uporabo zadevnih 
spletnih posredniških storitev;

(c) katerim koli neposrednim ali 
posrednim plačilom za uporabo zadevnih 
spletnih posredniških storitev ali spletnih 
iskalnikov;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a

Diferencirana obravnava pomožnega 
blaga in storitev

Ponudniki spletnih posredniških storitev, 
kjer je ustrezno, v pogoje uporabe storitev 
vključijo opis kakršne koli diferencirane 
obravnave, ki jo nudijo ali lahko nudijo v 
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zvezi s pomožnim blagom ali storitvami, ki 
jih z navedenimi spletnimi posredniškimi 
storitvami potrošnikom nudi sam 
ponudnik ali kateri koli poslovni 
uporabniki, ki jih navedeni ponudnik
nadzira, na eni strani in v zvezi z drugimi 
poslovnimi uporabniki, na drugi strani.

Predlog spremembe 54

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 in iskalnikov v pogoje uporabe 
storitev vključijo opis tehničnega in 
pogodbenega dostopa, ki ga imajo poslovni 
uporabniki in uporabniki s poslovnim 
spletiščem 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 iskalnikov ali ki nastajajo z 
zagotavljanjem navedenih storitev.

Predlog spremembe 55

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 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 ter ali so podatki na voljo tretjim 
stranem;
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Predlog spremembe 56

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) pod katerimi pogoji 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;

Predlog spremembe 57

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 
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.

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

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev brez poseganja v ustrezno pravo 
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Unije, ki se uporablja za varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti, poslovnim 
uporabnikom omogočijo dostop do vseh 
podatkov, ki so jih pridobili na podlagi 
gospodarske dejavnosti zadevnega 
poslovnega uporabnika.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev lahko, da bi olajšali sklenitev 
pogodbe med poslovnim uporabnikom in 
potrošnikom, poslovnemu uporabniku 
posredujejo ustrezne kontaktne podatke 
potrošnika, razen če se potrošnik s tem ne 
strinja.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Poslovni uporabniki zagotovijo, da 
so podatki o njihovem blagu in storitvah, 
zlasti vsi podatki o cenah, ki jih predložijo 
ponudnikom spletnih posredniških 
storitev, točni ter ustrezni za izpolnitev 
njihovih pravnih obveznosti, zlasti do 
potrošnikov.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ponudbe drugačnih pogojev na Omejitve ponudbe drugačnih pogojev
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druge načine

Predlog spremembe 62

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 
navedejo glavna gospodarska, 
komercialna ali pravna vprašanja glede 
teh omejitev.

1. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ne omejijo možnosti poslovnih 
uporabnikov, da potrošnikom ponudijo 
drugačne pogoje za pridobitev zadevnega 
blaga in storitev na druge načine kot z 
navedenimi storitvami.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev na zahtevo poslovnega 
uporabnika zagotovijo popolno razkritje 
vseh platform in spletišč, ki so v lasti in 
upravljanju posrednika ter na katerih so 
navedeni proizvodi ali storitve poslovnega 
uporabnika.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 ne vpliva 
na prepovedi ali omejitve v zvezi z uvedbo 

2. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ne zahtevajo, da se poslovni 
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takih omejitev, ki izhajajo iz uporabe 
drugih pravil Unije ali nacionalnih pravil, 
ki so v skladu s pravom Unije in ki veljajo 
za spletne posredniške storitve.

uporabniki v celoti ali delno odrečejo 
nadzoru nad svojimi pravicami 
intelektualne lastnine, vključno s svojimi 
blagovnimi znamkami.

Predlog spremembe 65

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, najpozneje v roku 30 dni, ob 
upoštevanju pomena in zapletenosti 
izpostavljene težave;

Predlog spremembe 66

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 sporočijo rezultat 
internega postopka obravnave pritožbe. 
Prvi odziv na pritožbo bi moral biti podan 
najpozneje v 14 dneh.

Predlog spremembe 67

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 
dajo javno na voljo informacije o 
splošnem delovanju in učinkovitosti 
svojega internega sistema za obravnavo 
pritožb ter poskrbijo, da so zlahka dostopne 
poslovnim uporabnikom.
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

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.

Navedene informacije vključujejo skupno 
število vloženih pritožb, glavne vrste
pritožb, naravo težav, ki so jih sporočili 
poslovni uporabniki, čas, potreben za 
obravnavo pritožb, in sprejete odločitve o 
pritožbah.

Predlog spremembe 69

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.

Neodvisna mediacija je prostovoljna in se 
uporablja šele po tem, ko so izčrpana 
pravna sredstva internega sistema za 
obravnavo pritožb. Ponudniki spletnih 
posredniških storitev lahko 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 vseh 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.

Predlog spremembe 70

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 

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

katerega koli mediatorja, ki je bil določen
v skladu z odstavkom 1, ravnajo v dobri 
veri z namenom doseganja dogovora o 
rešitvi spora.

Predlog spremembe 71

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 
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.

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

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsakršen poskus z mediacijo doseči 
dogovor o reševanju spora v skladu s tem 
členom ne vpliva na pravice ponudnikov 
spletnih posredniških storitev in zadevnih 
poslovnih uporabnikov, da kadar koli med 
postopkom mediacije ali po njem začnejo 
sodne postopke.

5. (Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe tega člena ne veljajo za 
ponudnike spletnih posredniških storitev, 
ki so majhna podjetja v smislu člena 2(2) 
Priloge k Priporočilu 2003/361/ES ali 
imajo v svojih franšiznih pogodbah ali 
pravilnikih o sodelovanju dogovorjene 
zavezujoče enakovredne mehanizme za 
reševanje sporov.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev enkrat letno objavijo informacije 
za širšo javnost v zlahka dostopni obliki o 
številu obravnavanih zadev, naravi pritožb 
in rezultatih teh pritožb.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
njihovi ustrezni javni ali drugi organi 
vzpostavijo register nezakonitih dejanj, v 
zvezi s katerimi so nacionalna sodišča 
izdala opustitvene odločbe, da se zagotovi 
podlaga za najboljšo prakso ter 
obveščanje javnih in drugih organov 
drugih držav članic.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v celoti javno razkrijejo 
informacije o članstvu, strukturi 
upravljanja, zaposlenih in financiranju.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prizadevajo si za cilje, ki so v 
kolektivnem interesu skupine poslovnih 
uporabnikov ali uporabnikov s poslovnim 
spletiščem, ki jih zastopajo;

(b) prizadevajo si za cilje, ki so v 
kolektivnem interesu skupine poslovnih 
uporabnikov ali uporabnikov s poslovnim 
spletiščem, ki jih zastopajo; skupino 
sestavlja vsaj večina poslovnih 
uporabnikov ali uporabnikov s poslovnim 
spletiščem;
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v celoti in javno razkrijejo 
informacije o svojem članstvu in 
strukturi;
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) so neprofitne. (c) so neprofitne in pregledne glede
sprožitve postopka.
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Predlog spremembe 80

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 sodiščih v 
kraju, kjer je običajno prebivališče 
poslovnih uporabnikov ali uporabnikov s 
poslovnim spletiščem, ali pri sodiščih v 
kraju, kjer se je škodni dogodek zgodil ali 
se lahko zgodi, 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.
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija spodbuja ponudnike 
spletnih posredniških storitev in 
organizacije ter združenja, ki jih zastopajo, 
da ob upoštevanju posebnih značilnosti 
različnih sektorjev, v katerih se spletne 
posredniške storitve zagotavljajo, ter 
posebnih značilnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij pripravijo kodekse 
ravnanja, katerih namen je prispevati k 
pravilni uporabi te uredbe.

1. Komisija spodbuja ponudnike 
spletnih posredniških storitev in 
organizacije ter združenja, ki jih zastopajo, 
vključno s posvetovanjem z 
organizacijami MSP in zastopniki 
delavcev platform in njihovo vključenostjo 
v dejavnosti v zvezi z vsebino kodeksov 
ravnanja, da ob upoštevanju posebnih 
značilnosti različnih sektorjev, v katerih se 
spletne posredniške storitve zagotavljajo, 
ter posebnih značilnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij pripravijo kodekse 
ravnanja, katerih namen je prispevati k 
pravilni uporabi te uredbe, in spremlja 
pripravo teh kodeksov.
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Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija spodbuja ponudnike
spletnih iskalnikov in organizacije ter 
združenja, ki jih zastopajo, k pripravi 
kodeksov ravnanja, katerih namen je 
prispevati k pravilni uporabi člena 5(2) in 
(3).

2. Ponudniki spletnih posredniških 
storitev ali organizacije v smislu te uredbe 
se spodbujajo, k pripravi kodeksov 
ravnanja, katerih namen je prispevati k 
pravilni uporabi člena 5(2) in (3).
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija oceni skladnost kodeksov 
ravnanja s pravom Unije.
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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 
Komisija oceni to uredbo in o tem poroča 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.

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

Obrazložitev

Tri leta je na spletnem trgu zelo dolga doba, zato se priporoča skrajšanje na dve leti, da bi 
omogočili hitrejši odziv na nove potrebe trga.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prva ocena te uredbe se opravi 
zlasti z namenom ocene skladnosti z 
obveznostmi iz členov 5, 6, 7 in 8 ter 
njihovega učinka na gospodarstvo spletnih 
platform in morebitno potrebo po dodatnih 
pravilih, zlasti v zvezi z izvrševanjem, da 
se zagotovi pravično, predvidljivo, 
trajnostno in zaupanja vredno spletno 
poslovno okolje na notranjem trgu.

2. Prva ocena te uredbe se opravi 
zlasti z namenom ocene skladnosti z 
obveznostmi iz členov 5, 6, 7 in 8 ter 
njihovega učinka na gospodarstvo spletnih 
platform in morebitno potrebo po dodatnih 
pravilih, zlasti v zvezi z izvrševanjem, da 
se zagotovi pravično, predvidljivo, 
trajnostno in zaupanja vredno spletno 
poslovno okolje na notranjem trgu. Del te 
ocene bo tudi presoja, ali je imela uredba 
učinek v prometnem sektorju, zlasti z 
vidika oblikovanja enotnega evropskega 
prometnega prostora.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pri oceni te uredbe 
upošteva mnenja in poročila, ki ji jih 
predstavi skupina strokovnjakov 
opazovalnice EU za gospodarstvo spletnih 
platform, ustanovljena v skladu s Sklepom 
Komisije C(2018) 2393. Prav tako se 
upoštevata vsebina in delovanje vseh 
kodeksov ravnanja iz člena 13, kadar je 
ustrezno.

4. Komisija pri oceni te uredbe 
upošteva mnenja in poročila, ki ji jih 
predstavi skupina strokovnjakov 
opazovalnice EU za gospodarstvo spletnih 
platform, ustanovljena v skladu s Sklepom 
Komisije C(2018) 2393. Prav tako se 
upoštevata vsebina in delovanje vseh 
kodeksov ravnanja iz člena 13, kadar je 
ustrezno. Komisija po oceni po potrebi 
predstavi popravne zakonodajne predloge.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se od [datum: šest
mesecev po dnevu objave].

2. Uporablja se od [datum: dvanajst
mesecev po dnevu objave].
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