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Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0842),

– ob upoštevanju člen 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0419/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 
20211, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 30. junija 20212,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za kulturo in 
izobraževanje, Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A9-00332/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj poslovnim 
uporabnikom zagotavljajo vstopne točke, 
preko katerih lahko dosežejo končno 
uporabnike po vsej Uniji in zunaj nje, saj 
olajšujejo čezmejno trgovino in številnim 
evropskim podjetjem ponujajo povsem 
nove poslovne priložnosti v korist 
potrošnikom v Uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
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tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja.

tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja. Hkrati bi 
bilo treba priznati, da se storitve, ki 
delujejo v nekomercialne namene, kot so 
skupni projekti, za namene te uredbe ne bi 
smele šteti za osnovne storitve. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kombinacija navedenih značilnosti 
vratarjev bo v veliko primerih verjetno 
povzročila huda neravnovesja v pogajalski 
moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje 
za poslovne in tudi končne uporabnike 
jedrnih platformnih storitev, ki jih 
opravljajo vratarji, kar bo negativno 
vplivalo na cene, kakovost, izbiro in 
inovativnost storitev.

(4) Kombinacija navedenih značilnosti 
vratarjev bo v veliko primerih verjetno 
povzročila huda neravnovesja v pogajalski 
moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje 
za poslovne in tudi končne uporabnike 
jedrnih platformnih storitev, ki jih 
opravljajo vratarji, kar bo negativno 
vplivalo na cene, kakovost, zasebnost in 
varnostne standarde, pošteno konkurenco, 
izbiro in inovativnost storitev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
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platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne nacionalne regulativne rešitve 
za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev.

platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne regulativne rešitve na 
nacionalni ravni za obravnavanje 
nepoštenih praks in tekmovalnosti 
digitalnih storitev ali vsaj v zvezi z 
nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih obveznih 
pravil, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji.

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih pravnih 
obveznosti, da bi se na notranjem trgu v 
korist gospodarstva Unije kot celoti in še 
posebej potrošnikov v Uniji zagotovili 
tekmovalni in pravični digitalni trgi, na 
katerih delujejo vratarji.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Razdrobljenost notranjega trga se 
lahko učinkovito prepreči le, če se državam 

(9) Razdrobljenost notranjega trga se 
lahko učinkovito prepreči le, če se državam 
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članicam onemogoči uporaba nacionalnih 
pravil, specifičnih za vrste podjetij in 
storitev iz te uredbe. Ker je namen te 
uredbe dopolniti izvrševanje 
konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi 
navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 
in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila 
o konkurenci in druga nacionalna pravila o 
konkurenci glede enostranskega ravnanja, 
ki temeljijo na individualizirani oceni 
položajev in ravnanja na trgu, vključno z 
verjetnimi učinki in natančnim obsegom 
prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem 
omogočajo, da učinkovito in objektivno 
utemeljijo zadevno ravnanje. Vendar 
uporaba zadnjenavedenih pravil ne bi 
smela vplivati na obveznosti, ki se s to 
uredbo nalagajo vratarjem, ter na enotno in 
učinkovito izpolnjevanje teh obveznosti na 
notranjem trgu.

članicam onemogoči, da bi vratarjem 
naložili dodatne predpise ali obveznosti, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v zmožnost 
držav članic, da vratarjem naložijo enake, 
strožje ali drugačne obveznosti za 
uveljavljanje drugih zakonitih javnih 
interesov v skladu s pravom Unije. Ti 
zakoniti javni interesi so na primer lahko 
varstvo potrošnikov, boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence ter spodbujanje 
svobode medijev in pluralizma, svobode 
izražanja, pa tudi raznolikosti kultur ali 
jezikov. Ker je namen te uredbe dopolniti 
izvrševanje konkurenčnega prava, bi bilo 
treba tudi navesti, da ta uredba ne posega v 
člena 101 in 102 PDEU, ustrezna 
nacionalna pravila o konkurenci in druga 
nacionalna pravila o konkurenci glede 
enostranskega ravnanja, ki temeljijo na 
individualizirani oceni položajev in 
ravnanja na trgu, vključno z verjetnimi 
učinki in natančnim obsegom 
prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem 
omogočajo, da učinkovito in objektivno 
utemeljijo zadevno ravnanje. Vendar 
uporaba zadnje navedenih pravil ne bi 
smela vplivati na obveznosti in prepovedi, 
ki se s to uredbo nalagajo vratarjem, ter na 
enotno in učinkovito izpolnjevanje teh 
obveznosti na notranjem trgu.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 
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vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali, ne glede na 
dejanske, verjetne ali predvidene učinke 
ravnanja danega vratarja, zajetega s to 
uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj 
te uredbe je torej varovanje pravnega 
interesa, ki je drugačen od pravnega 
interesa zadevnih pravil, in zato ne bi 
smela posegati v njihovo uporabo.

vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali, in zaščititi 
ustrezne pravice poslovnih in končnih 
uporabnikov, ne glede na dejanske, 
verjetne ali predvidene učinke ravnanja 
danega vratarja, zajetega s to uredbo, na 
konkurenco na danem trgu. Cilj te uredbe 
je torej varovanje pravnega interesa, ki je 
drugačen od pravnega interesa zadevnih 
pravil, in zato ne bi smela posegati v 
njihovo uporabo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta30 in Direktivo 
(EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in 
Sveta31 ter nacionalna pravila, katerih 
namen je izvrševanje, v nekaterih 
primerih pa izvajanje te zakonodaje Unije.

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo 2002/58/ES, Direktivo 
(EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in 
Sveta30, Direktivo (EU) 2019/882, 
Direktivo (EU) 2018/1808 in Direktivo 
(EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in 
Sveta31, Direktivo 2005/29/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Direktivo Sveta 
93/13/EGS ter pravila na nacionalni 
ravni, sprejeta v skladu z zakonodajo 
Unije. V zvezi s pravili o privolitvi v 
obdelavo osebnih podatkov iz Uredbe 
(EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES se 
ta uredba uporablja, ne da bi vplivala 
nanje.
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__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 
uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Navedene storitve 
pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo 
velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih 
platformnih storitev se najpogosteje 
pojavljajo kot vratarji za poslovne in 
končne uporabnike z daljnosežnim 
vplivom ter lahko za svoje poslovne in 
končne uporabnike zlahka enostransko 
določajo škodljive poslovne pogoje. 
Skladno s tem se je treba osredotočiti le na 
tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in 
končni uporabniki uporabljajo najpogosteje 
ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki 
tekmovalnosti in nepoštenih praksah 
vratarjev glede na trenutne razmere na 
trgu z vidika notranjega trga očitnejši in 
večji.

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 
uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Navedene storitve 
pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo 
velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih 
platformnih storitev se najpogosteje 
pojavljajo kot vratarji za poslovne in 
končne uporabnike z daljnosežnim 
vplivom ter lahko za svoje poslovne in 
končne uporabnike zlahka enostransko 
določajo škodljive poslovne pogoje. 
Skladno s tem se je treba osredotočiti le na 
tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in 
končni uporabniki uporabljajo najpogosteje 
ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki 
tekmovalnosti in nepoštenih praksah 
vratarjev z vidika notranjega trga očitnejši 
in večji.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, na 
primer na pametnih napravah, internetu 
stvari ali vdelanih digitalnih storitvah v 
vozilih, spletne storitve družbenega 
mreženja, platformne storitve platform za 
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računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

souporabo videov, medosebne 
komunikacijske storitve, neodvisne od 
številke, storitve računalništva v oblaku, 
storitve virtualnega pomočnika, spletni 
brskalniki, povezana televizija in storitve 
spletnega oglaševanja lahko vplivajo na 
veliko število končnih uporabnikov in 
podjetij, kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

__________________ __________________
32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi 
platformnimi storitvami zagotavljajo 
številne druge pomožne storitve, kot so 
storitve identifikacije ali plačilne storitve 

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi 
platformnimi storitvami zagotavljajo 
številne druge pomožne storitve, kot so 
storitve identifikacije, plačilne storitve, 
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in tehnične storitve, ki podpirajo 
opravljanje plačilnih storitev. Ker vratarji 
portfelj svojih storitev pogosto zagotavljajo 
kot del celovitega ekosistema, do katerega 
tretji ponudniki takih pomožnih storitev 
nimajo dostopa, vsaj ne pod enakimi 
pogoji, in lahko kot pogoj za dostop do 
jedrnih platformnih storitev določijo 
uporabo ene ali več pomožnih storitev, 
imajo verjetno večjo zmožnost in 
spodbudo, da svojo moč vratarja prenesejo 
s svojih jedrnih platformnih storitev in jo 
izkoristijo pri teh pomožnih storitvah, kar 
negativno vpliva na izbiro in tekmovalnost 
teh storitev.

tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, ali sisteme plačevanja v 
aplikaciji. Ker vratarji portfelj svojih 
storitev pogosto zagotavljajo kot del 
celovitega ekosistema, do katerega tretji 
ponudniki takih pomožnih storitev nimajo 
dostopa, vsaj ne pod enakimi pogoji, in 
lahko kot pogoj za dostop do jedrnih 
platformnih storitev določijo uporabo ene 
ali več pomožnih storitev, imajo verjetno 
večjo zmožnost in spodbudo, da svojo moč 
vratarja prenesejo s svojih jedrnih 
platformnih storitev in jo izkoristijo pri teh 
pomožnih storitvah, kar negativno vpliva 
na izbiro in tekmovalnost teh storitev.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zelo veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ponudniku zadevne 
storitve omogoča, da v svojo korist vpliva 
na operacije znatnega dela poslovnih 
uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme.

(20) Zelo veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečnih končnih 
uporabnikov, ponudniku zadevne storitve 
omogoča, da v svojo korist vpliva na 
operacije znatnega dela poslovnih 
uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj treh državah članicah.

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj treh državah članicah. 
Seznam kazalnikov, ki jih morajo 
ponudniki jedrnih platformnih storitev 
uporabljati pri merjenju mesečnih 
končnih uporabnikov in letnih poslovnih 
uporabnikov, bi moral biti vključen v 
Prilogi k tej uredbi.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Na te mejne vrednosti lahko 
vplivata tržni in tehnološki razvoj. Zato bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
bi določila metodologijo za ugotavljanje, 
ali so kvantitativni pragovi doseženi, ter po 
potrebi za redno prilagajanje metodologije 
tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je 
zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na 
tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba 
indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

(22) Na te mejne vrednosti lahko 
vplivata tržni in tehnološki razvoj. Zato bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
bi določila metodologijo za ugotavljanje, 
ali so kvantitativni pragovi doseženi, in 
posodabljanje seznama kazalnikov, 
določenih v Prilogi k tej uredbi, ter po 
potrebi za redno prilagajanje metodologije 
tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je 
zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na 
tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba 
indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23



PE692.792v02-00 16/600 RR\1244436SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ponudniki jedrnih platformnih 
storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne 
vrednosti, vendar lahko z ustrezno 
utemeljenimi argumenti dokažejo, da v 
razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno 
jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo 
objektivnih zahtev za vlogo vratarja, ne bi 
smeli biti neposredno imenovani kot taki, 
ampak šele po nadaljnji preiskavi. Za 
predložitev dokazov, da se domneva na 
podlagi doseganja kvantitativnih mejnih 
vrednosti ne bi smela uporabiti za 
določenega ponudnika, bi moral biti 
odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi 
morala pri oceni upoštevati le elemente, 
neposredno povezane z zahtevami glede 
vloge vratarja, in sicer, ali gre za 
pomembno vstopno točko, ki jo upravlja 
ponudnik z velikim vplivom na notranji trg 
ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in 
trajnim položajem. Utemeljitve iz 
gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi 
se dokazala učinkovitost, ki izhaja iz 
posebne vrste ravnanja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, bi bilo treba zavrniti, 
saj niso upoštevne za imenovanje vratarja. 
Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno 
ovira preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

(23) Ponudniki jedrnih platformnih 
storitev bi morali biti sposobni dokazati, 
da kljub doseganju kvantitativnih mejnih 
vrednosti zaradi izjemnih razmer, v 
katerih zagotavljajo zadevno jedrno 
platformno storitev, ne izpolnjujejo 
objektivnih zahtev za vlogo vratarja; to naj 
bi veljajo samo v primeru, ko lahko 
predložijo dovolj prepričljivih argumentov 
za to. Za predložitev trdnih dokazov, da se 
domneva na podlagi doseganja 
kvantitativnih mejnih vrednosti ne bi smela 
uporabiti za določenega ponudnika, bi 
moral biti odgovoren zadevni ponudnik. 
Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti in razpoložljivih dejstev, 
kadar ponudnik znatno ovira preiskavo, 
tako da ne upošteva preiskovalnih 
ukrepov, ki jih je sprejela Komisija. Za 
izboljšanje preglednosti trga lahko 
Komisija zahteva, da predložene 
informacije v zvezi s poslovnimi in 
končnimi uporabniki preverijo tretji 
ponudniki merjenja občinstva, ki so 
usposobljeni za zagotavljanje takih 
storitev v skladu s tržnimi standardi in 
kodeksi ravnanja, ki se uporabljajo v 
Uniji.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 
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uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju po regulativnem 
dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
pravicami tretjih oseb.

uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju, učinkovito 
zasnovani ob upoštevanju značilnosti 
jedrnih platformnih storitev in možnih 
tveganj izogibanja ukrepom ter v skladu z 
načelom sorazmernosti in temeljnimi 
pravicami zadevnih podjetij, pa tudi 
temeljnimi pravicami tretjih oseb.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsako leto.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 
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nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi.

nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi. Komisija bi 
morala o takih uradnih obvestilih obvestiti 
pristojne nacionalne organe. Zbrane 
informacije se lahko uporabijo za 
sprožitev sistema napotitve iz člena 22 
Uredbe (ES) št. 139/2004.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
kolikor praksa ustreza vrsti prakse, za 
katero se uporablja ena od obveznosti iz te 

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako ravnanje vratarja ne glede na 
njegovo obliko in ne glede na to, ali je 
pogodbene, poslovne, tehnične ali druge 
narave, kolikor bi lahko v praksi imelo 
enakovreden cilj ali učinek na prakso, ki 
je prepovedana v uredbi. Tako ravnanje 
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uredbe. vključuje zasnovo, ki jo uporablja vratar, 
predstavitev odločitev končnih 
uporabnikov na nenevtralen način ali 
uporabo strukture, funkcije ali načina 
delovanja uporabniškega vmesnika ali 
njegovega dela za spodkopavanje ali 
omejevanje avtonomije, odločanja ali 
izbire uporabnika. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Pri obveznostih v uredbi bi 
bilo treba upoštevati naravo jedrnih 
platformnih storitev, ki se zagotavljajo, pa 
tudi izbiro različnih poslovnih modelov. 
Poleg tega je treba zagotoviti možnost 
regulativnega dialoga z vratarji, da bi se 
prilagodile tiste obveznosti, pri katerih 
bodo za zagotovitev učinkovitosti in 
sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko na novo ugotovljeno, da so 
nepoštene ali da omejujejo tekmovalnost 
na enak način kot nepoštene prakse iz te 
uredbe, čeprav morda ne spadajo na 
področje uporabe sedanjega sklopa 
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obveznosti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, 
ter bi jo bilo treba proaktivno ter 
nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti 
končnemu uporabniku.

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano, toda enakovredno 
alternativo in jim tako omogočiti, da se 
svobodno odločijo za vključitev v take 
poslovne prakse. Manj personalizirana 
alternativa ne sme biti drugačna ali slabše 
kakovosti kot storitve za končne 
uporabnike, ki privolijo v to, da se njihovi 
osebni podatki združijo. Ta možnost bi 
morala vključevati vse možne vire osebnih 
podatkov, vključno z lastnimi storitvami 
vratarja in spletišči tretjih oseb, ter bi jo 
bilo treba proaktivno ter nedvoumno, jasno 
in preprosto predstaviti končnemu 
uporabniku.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Mladoletniki si zaslužijo posebno 
varstvo njihovih osebnih podatkov, zlasti 
glede uporabe za namene trženja ali 
ustvarjanja osebnostnih ali uporabniških 
profilov in zbiranja osebnih podatkov. 
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Zato se osebni podatki mladoletnikov, ki 
jih na podlagi odstavka 1 zberejo ali 
drugače ustvarijo vratarji, ne bi smeli 
obdelovati v komercialne namene, kot so 
neposredno trženje, profiliranje in 
vedenjsko usmerjeno oglaševanje.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36b) Da se zagotovi poštena izbira 
končnega uporabnika, zavrnitev soglasja 
ne bi smela biti težja kot dajanje soglasja. 
Poleg tega bi morala biti za zaščito pravic 
in svoboščin končnih uporabnikov 
obdelava osebnih podatkov za namene 
oglaševanja skladna z zahtevami glede 
najmanjšega obsega podatkov iz člena 
5(1)(c) Uredbe (EU) 2016/679. Obdelava 
osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo, politično mnenje, versko 
ali filozofsko prepričanje ali članstvo v 
sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravjem 
ali spolnim življenjem ali spolno 
usmerjenostjo posameznika bi morala biti 
tudi strogo omejena in zanjo bi morali 
veljati ustrezni zaščitni ukrepi iz člena 9 
Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih z uvedbo 
pogodbenih pogojev omejijo zmožnost 
poslovnih uporabnikov svojih spletnih 
posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
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preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških kanalov 
za končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve in določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, se 
vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije ali umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev 
ali neposrednih poslovnih kanalov. Take 
omejitve odvračajo poslovne uporabnike 
vratarjev od uporabe alternativnih spletnih 
posredniških storitev ali neposrednih 
distribucijskih kanalov, kar omejuje 
tekmovalnost med platformami, to pa 
omejuje izbiro alternativnih spletnih 
posredniških kanalov za končne 
uporabnike. Za zagotovitev, da lahko 
poslovni uporabniki spletnih posredniških 
storitev vratarjev svobodno izbirajo 
alternativne spletne posredniške storitve ali 
druge neposredne distribucijske kanale in 
določajo različne pogoje, pod katerimi 
ponujajo svoje proizvode ali storitve 
končnim uporabnikom, se vratarjem ne bi 
smelo dovoliti, da poslovne uporabnike 
omejujejo pri določanju različnih 
poslovnih pogojev, vključno s ceno. Ta 
prepoved bi se morala uporabljati za vsak 
ukrep z enakovrednim učinkom, na primer 
zvišanje višine provizije ali umik ponudb 
poslovnih uporabnikov s seznama.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar oziroma so na voljo prek drugih 
kanalov. Pridobljeni končni uporabnik je 
končni uporabnik, ki je že sklenil 
pogodbeno razmerje s poslovnim 
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bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.

uporabnikom. Takšna pogodbena 
razmerja so lahko plačljiva ali brezplačna 
(npr. brezplačni preskusi, brezplačne 
storitve) in so lahko sklenjena bodisi na 
osnovni jedrne platformne storitve 
vratarja bodisi prek drugih kanalov. Po 
drugi strani pa bi bilo treba tudi končnim 
uporabnikom omogočiti svobodno izbiro 
ponudb teh poslovnih uporabnikov in 
sklepanje pogodb z njimi bodisi prek 
jedrnih platformnih storitev vratarja, če je 
ustrezno, bodisi preko neposrednega 
distribucijskega kanala poslovnega 
uporabnika ali drugega posrednega 
distribucijskega kanala, ki ga zadevni 
poslovni uporabnik morda uporablja. To bi 
moralo veljati za promocijo ponudb, 
komunikacijo ter sklepanje pogodb med 
poslovnimi in končnimi uporabniki. Poleg 
tega se ne bi smela ogrožati ali omejevati 
zmožnost končnih uporabnikov za 
svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno (39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
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okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
in končnih uporabnikov, vključno z 
zvižgači, da pri katerem koli ustreznem 
upravnem ali drugem javnem organu 
opozorijo na pomisleke zaradi nepoštenega 
ravnanja vratarjev. Tako bi se morda 
poslovni ali končni uporabniki želeli 
pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih 
praks, kot so diskriminatorni pogoji 
dostopa, neutemeljeno zapiranje računov 
poslovnih uporabnikov ali nejasni razlogi 
za umik proizvoda s seznama. Zato bi bilo 
treba prepovedati vsako prakso, ki bi kakor 
koli ovirala ali preprečevala to možnost 
opozarjanja na pomisleke ali uveljavljanja 
razpoložljivega pravnega sredstva, na 
primer z vključitvijo klavzul o zaupnosti v 
sporazume ali z drugimi pisnimi pogoji. To 
ne bi smelo posegati v pravico poslovnih 
uporabnikov in vratarjev, da v sporazumih 
določijo pogoje uporabe, tudi uporabo 
zakonitih mehanizmov za obravnavo 
pritožb, vključno z uporabo mehanizmov 
za alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Storitve identifikacije so ključne za 
poslovanje poslovnih uporabnikov, saj jim 
ne omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba 
(EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 

(40) Vratarji ponujajo vrsto pomožnih 
storitev. Da bi zagotovili tekmovalnost, je 
ključnega pomena, da lahko poslovni 
uporabniki prosto izbirajo take pomožne 
storitve, ne da bi se jim bilo treba bati 
škodljivih učinkov na zagotavljanje jedrne 
platformne storitve in pri poslovanju, saj 
jim ne omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba (EU) 
2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 



RR\1244436SL.docx 25/600 PE692.792v02-00

SL

ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli storitve 
identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, 
vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali 
proizvodov končnim uporabnikom, če so 
tem poslovnim uporabnikom na voljo 
druge storitve identifikacije.

Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni 
od njih, zahtevati, da uporabljajo, 
ponujajo ali vključujejo katero koli 
pomožno storitev, ki jo zagotavlja vratar 
ali določena tretja oseba, kadar so 
takšnim poslovnim uporabnikom na voljo 
druge pomožne storitve. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli storitve 
identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, 
vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali 
proizvodov končnim uporabnikom, če so 
tem poslovnim uporabnikom na voljo 
druge storitve identifikacije.

__________________ __________________
33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
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smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje težje ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
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kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

kolikor je to mogoče, predložiti 
brezplačne, učinkovite, kakovostne in 
stalne informacije v realnem času, ki 
obema stranema omogočajo razumevanje 
cene, plačane za vsako različno 
oglaševalsko storitev, opravljeno v okviru 
zadevne vrednostne verige oglaševanja, in 
razpoložljivost ter vidnost oglasa.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Poleg tega lahko poslovni 
uporabniki pri ponudniku jedrnih 
platformnih storitev kupijo storitve 
oglaševanja za namen zagotavljanja blaga 
in storitev končnim uporabnikom. V tem 
primeru je možno, da podatki niso 
pridobljeni v okviru jedrne platformne 
storitve, ampak ji jih zagotovi poslovni 
uporabnik ali so pridobljeni v okviru 
njegovih operacij na podlagi zadevne 
jedrne platformne storitve. V nekaterih 
primerih ima lahko zadevna jedrna 
platformna storitev, ki zagotavlja 
oglaševanje, dvojno vlogo, in sicer vlogo 
posrednika in ponudnika storitev 
oglaševanja. Skladno s tem bi se morala 
obveznost, ki vratarju z dvojno vlogo 
prepoveduje uporabo podatkov poslovnih 
uporabnikov, uporabljati tudi za podatke, 
ki jih je jedrna platformna storitev prejela 
od podjetij za namene zagotavljanja 
storitev oglaševanja, povezanih z zadevno 
jedrno platformno storitvijo.

(44) Poleg tega lahko poslovni 
uporabniki pri ponudniku jedrnih 
platformnih storitev kupijo storitve 
oglaševanja za namen zagotavljanja blaga 
in storitev končnim uporabnikom. V tem 
primeru je možno, da podatki niso 
pridobljeni v okviru jedrne platformne 
storitve, ampak ji jih zagotovi poslovni 
uporabnik ali so pridobljeni v okviru 
njegovih operacij na podlagi zadevne 
jedrne platformne storitve. V nekaterih 
primerih ima lahko zadevna jedrna 
platformna storitev, ki zagotavlja 
oglaševanje, dvojno vlogo, in sicer vlogo 
posrednika in ponudnika storitev 
oglaševanja. Skladno s tem bi se morala 
obveznost, ki vratarju z dvojno vlogo 
prepoveduje uporabo podatkov poslovnih 
uporabnikov, uporabljati tudi za podatke, 
ki jih je jedrna platformna storitev prejela 
od podjetij za namene zagotavljanja 
storitev oglaševanja, povezanih z zadevno 
jedrno platformno storitvijo. Poleg tega 
vratar ne bi smel razkriti nobenih 
poslovno občutljivih informacij, 
pridobljenih v zvezi z eno od njegovih 
oglaševalskih storitev, tretjim osebam, ki 
pripadajo istemu podjetju, in takih 
poslovno občutljivih informacij ne bi smel 
uporabiti druge namene, razen za 
zagotavljanje posebne oglaševalske 
storitve, razen če je to potrebno za izvedbo 
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poslovne transakcije.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja.

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja. Vratar lahko takšno 
odstranitev omeji, kadar so te aplikacije 
bistvene za delovanje operacijskega 
sistema ali naprave.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
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aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Da bi zagotovil tekmovalnost, bi 
moral vratar, če je to primerno, končnega 
uporabnika zaprositi, naj se odloči, ali naj 
bosta prenesena aplikacija ali trgovina z 
aplikacijami privzeti. Za zagotovitev, da 
programske aplikacije ali trgovine s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar, lahko zadevni vratar za doseganje 
navedenega cilja sprejme sorazmerne 
tehnične ali pogodbene ukrepe, če dokaže, 
da so nujni in utemeljeni ter da ni na voljo 
manj omejevalnih načinov za zaščito 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 
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razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Takšni prednostni ali vdelani 
prikazi ločene spletne posredniške storitve 
bi morali šteti za dajanje prednosti ne 
glede na to, ali se lahko informacije ali 
rezultati znotraj prednostnih skupin 
specializiranih rezultatov zagotovijo tudi s 
konkurenčnimi storitvami in so kot taki 
razvrščeni na nediskriminatoren način. 
Drugi primeri so programske aplikacije, 
distribuirane preko trgovin s programskimi 
aplikacijami, ali proizvodi ali storitve, ki so 
poudarjeni in prikazani v viru novic 
družbenega omrežja, ali proizvodi ali 
storitve, uvrščeni med rezultate iskanja ali 
prikazani na spletni tržnici. V navedenih 
okoliščinah ima vratar dvojno vlogo, in 
sicer vlogo posrednika za tretje ponudnike 
in neposrednega ponudnika proizvodov ali 
storitev vratarja, kar vodi v navzkrižje 
interesov. Ti vratarji lahko zato 
neposredno ogrožajo tekmovalnost 
zadevnih proizvodov ali storitev v okviru 
zadevnih jedrnih platformnih storitev v 
škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar 
ne nadzira.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel (49) V takih situacijah vratar ne bi smel 
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s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi 
sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne 
platformne storitve diferencirano ali 
prednostno obravnavati proizvodov ali 
storitev, ki jih ponuja sam ali preko 
poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za 
zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je 
treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki 
se uporabljajo pri takem razvrščanju, na 
splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v 
teh primerih vključevati vse oblike 
relativnega mesta vidnosti, vključno s 
prikazom, oceno, povezovanjem ali 
glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je 
ta obveznost učinkovita in je ni mogoče 
zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za 
vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden 
učinek kot diferencirano ali prednostno 
obravnavanje pri razvrščanju. Tudi 
smernice, sprejete v skladu s členom 5 
Uredbe (EU) 2019/1150, bi morale olajšati 
izvajanje in izvrševanje te obveznosti34.

s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi 
sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne 
platformne storitve diferencirano ali 
prednostno obravnavati proizvodov ali 
storitev, ki jih ponuja sam ali preko 
poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za 
zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je 
treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki 
se uporabljajo pri takem razvrščanju, na 
splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v 
teh primerih vključevati vse oblike 
relativnega mesta vidnosti, vključno s 
prikazom, oceno, povezovanjem ali 
glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je 
ta obveznost učinkovita in je ni mogoče 
zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za 
vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden 
učinek kot diferencirano ali prednostno 
obravnavanje pri razvrščanju. Da bi se 
izognili navzkrižju interesov, bi bilo treba 
od vratarjev zahtevati, da svoje proizvode 
ali storitve obravnavajo kot ločen poslovni 
subjekt, ki je kot samostojna storitev tržno 
donosen. Tudi smernice, sprejete v skladu 
s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1150, bi 
morale olajšati izvajanje in izvrševanje te 
obveznosti34. 

__________________ __________________
34 Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

34 Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Pomanjkanje funkcij za 
medsebojno povezovanje med storitvami 
vratarja lahko znatno vpliva na izbiro 
uporabnikov in zmožnost zamenjave, ker 
končni uporabnik ne more obnoviti 
socialnih povezav in omrežij, ki jih 



PE692.792v02-00 32/600 RR\1244436SL.docx

SL

zagotavlja vratar, tudi če je mogoča 
večdomnost. Zato bi bilo treba vsem 
ponudnikom enakovrednih jedrnih 
platformnih storitev omogočiti, da se na 
zahtevo in brezplačno medsebojno 
povežejo z vratarjevimi medosebnimi 
komunikacijskimi storitvami, neodvisnimi 
od številke, ali storitvami družbenega 
mreženja. Medsebojno povezovanje bi bilo 
treba zagotavljati pod pogoji, ki so na 
voljo vratarju ali ki jih uporablja, in 
kakovostno, hkrati pa poskrbeti za visoko 
raven varnosti in varstva osebnih 
podatkov. V primeru medsebojnih 
komunikacijskih storitev, odvisnih od 
številke, bi bilo treba zahteve za 
medsebojno povezovanje razumeti tako, 
da tretjim ponudnikom omogočajo, da 
zahtevajo dostop do funkcij, kot so 
besedilo, video, govor in slika in 
medsebojno povezovanje z njimi, ter bi jim 
morale zagotavljati dostop do osnovnih 
funkcij, kot so objave, všečki in 
komentarji za storitve družbenega 
mreženja in medsebojno povezovanje z 
njimi. Ukrepe za medsebojno povezovanje 
medosebnih komunikacijskih storitev, 
neodvisnih od številke, bi bilo treba uvesti 
v skladu z določbami zakonika o 
elektronskih komunikacijah ter zlasti 
pogoji in postopki iz člena 61 zakonika. 
Kljub temu bi morali zahtevati, da 
ponudniki medosebnih komunikacijskih 
storitev, neodvisnih od številke, ki so bili 
imenovani za vratarje, izpolnjujejo 
pogoje, potrebne za sprožitev postopkov, 
tj. da dosegajo znatno raven pokritosti in 
uporabnikov, ter bi zato morali 
izpolnjevati minimalne veljavne zahteve 
po interoperabilnosti.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom zagotoviti popolno razkritje 
in preglednost parametrov in podatkov, ki 
se uporabljajo za odločanje, izvajanje in 
merjenje posredniških storitev. Vratar na 
zahtevo tudi zagotovi brezplačen dostop do 
svojih orodij za merjenje uspešnosti ter 
informacij, ki jih oglaševalci, oglaševalske 
agencije, ki delujejo v imenu podjetja, ki 
objavi oglas, in založniki potrebujejo za 
izvedbo svojega neodvisnega preverjanja 
opravljanja zadevnih storitev spletnega 
oglaševanja.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi bili 
nepravični ali bi povzročili neutemeljeno 

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do jedrnih platformnih storitev, 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, ki želijo doseči 
končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih jedrnih platformnih storitev se 
tem vratarjem ne bi smelo dovoliti 
določanje splošnih pogojev, vključno s 
pogoji oblikovanja cen, ki bi bili 
nepravični ali bi povzročili neutemeljeno 
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razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali 
drugi splošni pogoji dostopa bi se morali 
šteti za nepravične, če povzročajo 
neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu z 
uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali 
drugi splošni pogoji dostopa bi se morali 
šteti za nepravične, če povzročajo 
neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki jedrnih platformnih 
storitev določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov jedrnih platformnih storitev, 
da prevzamejo potrebno odgovornost v 
boju proti nezakoniti in neželeni vsebini, 
kot je določena v skladu z uredbo [aktom o 
digitalnih storitvah].

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Izvajanje obveznosti vratarjev v 
zvezi z dostopom, namestitvijo, 
prenosljivostjo ali interoperabilnostjo bi 
se lahko olajšalo z uporabo tehničnih 
standardov. V ta namen bi morala 
Komisija določiti ustrezne, splošno 
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uporabljene digitalne tehnične standarde 
organizacij za standardizacijo, kot določa 
člen 13 Uredbe (EU) št. 1025/2012, ali po 
potrebi pozvati evropske organe za 
standardizacijo, naj jih oblikujejo.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost 
obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem podrobneje opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
pravilno izvajanje te uredbe.

(58) Cilj te uredbe je zagotoviti, da 
digitalno gospodarstvo ostane pravično in 
tekmovalno, zato da bi se spodbudile 
inovacije, visoka kakovost digitalnih 
proizvodov in storitev, pravične in 
konkurenčne cene ter visoka kakovost in 
izbira za končne uporabnike v digitalnem 
sektorju. Da bi se zagotovila učinkovitost 
obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti proizvodov 
ter zahtev glede dostopnosti za invalide v 
skladu z Direktivo (EU) 2019/882. Vratarji 
bi morali zagotoviti vgrajeno skladnost s to 
uredbo. Zato bi morali biti potrebni ukrepi 
vključeni v tehnološko zasnovo, ki jo 
uporabljajo vratarji, kolikor je to mogoče 
in če je primerno. V nekaterih primerih pa 
je lahko ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem, ali če je primerno po 
posvetovanju z zainteresiranimi tretjimi 
osebami, podrobneje v sklepu opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
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pravilno izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Kot dodaten element za zagotovitev 
sorazmernosti bi bilo treba vratarjem 
omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so 
zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden 
zunanji pretres, zaradi katerega je začasno 
prekinjen velik del povpraševanja končnih 
uporabnikov po zadevni osnovni storitvi 
platforme, zahtevajo zamrznitev določene 
obveznosti, kolikor je potrebno, pri čemer 
vratar dokaže, da izpolnjevanje te 
obveznosti ogroža ekonomsko 
upravičenost poslovanja zadevnega vratarja 
v Uniji.

(59) Kot dodaten element za zagotovitev 
sorazmernosti bi bilo treba vratarjem 
omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so 
zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden 
zunanji pretres, zaradi katerega je začasno 
prekinjen velik del povpraševanja končnih 
uporabnikov po zadevni osnovni storitvi 
platforme, zahtevajo zamrznitev določene 
obveznosti, kolikor je potrebno, pri čemer 
vratar dokaže, da izpolnjevanje te 
obveznosti ogroža ekonomsko 
upravičenost poslovanja zadevnega vratarja 
v Uniji. Komisija bi morala v svojem 
sklepu navesti, zakaj je odobrila 
zamrznitev, in ga redno pregledovati ter 
presojati, ali pogoji za odobritev še veljajo 
ali ne.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne morale, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 
olajšanje skladnosti z omejenimi 

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne morale, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 
olajšanje skladnosti z omejenimi in 
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možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost.

ustrezno utemeljenimi možnostmi 
zamrznitve in izvzetja bi moral zagotoviti 
sorazmernost obveznosti iz te uredbe, ne da 
bi ogrozil nameravane predhodne učinke 
na pravičnost in tekmovalnost. Kadar je 
takšno izvzetje odobreno, bi morala 
Komisija svojo odločitev proučiti vsako 
leto.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
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storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje.

storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje. Pri 
ocenjevanju tehnik profiliranja 
potrošnikov bi bilo treba zlasti upoštevati 
strokovno znanje organov za varstvo 
potrošnikov kot članov skupine 
regulatorjev digitalnega sektorja na visoki 
ravni. Komisija bi morala v posvetovanju 
z Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, Evropskim odborom za varstvo 
podatkov, civilno družbo in strokovnjaki 
oblikovati standarde in postopek revizije.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe, ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; ali bi bilo treba 
pregledati seznam obveznosti, s katerimi se 
obravnavajo nepoštene prakse vratarjev; 
ter preučiti dodatne prakse, ki so podobno 
nepoštene in omejujejo tekmovalnost 
digitalnih trgov. Taka ocena bi morala 
temeljiti na preiskavah trga, ki jih je treba 
izvesti v ustreznem časovnem okviru na 
podlagi jasnih postopkov in zavezujočih 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

Predlog spremembe 44



RR\1244436SL.docx 39/600 PE692.792v02-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, 
ali če je primerno, strukturni ukrepi za 
zagotovitev, da vratar s sistematičnim 
neizpolnjevanjem ene ali več obveznosti iz 
te uredbe, s katerim je dodatno okrepil 
svoj položaj vratarja, ne more ogrožati 
izpolnjevanja ciljev te uredbe. Tako bi na 
primer bilo, če bi se prisotnost vratarja na 
notranjem trgu še povečala, če bi se z 
nadaljnjim povečanjem števila poslovnih 
in končnih uporabnikov dodatno povečala 
njihova gospodarska odvisnost od jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar, in če bi vratar imel korist od večje 
utrjenosti svojega položaja. Komisija bi 
zato morala biti v takih primerih 
pooblaščena za uvedbo kakršnega koli 
ukrepa, bodisi ravnalnega bodisi 
strukturnega, ob ustreznem upoštevanju 
načela sorazmernosti. Strukturna pravna 
sredstva, kot je pravna, funkcionalna ali 
strukturna ločitev, vključno z odprodajo 
podjetja ali njegovih delov, bi se morala 
naložiti le, kadar ni na voljo enako 
učinkovitega ravnalnega ukrepa ali če bi 
kateri koli enako učinkovit ravnalni ukrep 
zadevno podjetje obremenil bolj kot 
strukturni ukrep. Spremembe strukture 
podjetja, kakršna je bila, preden je bilo 
ugotovljeno sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti, bi bile sorazmerne le v 
primeru znatnega tveganja, da to 
sistematično neizpolnjevanje obveznosti 
izhaja iz same strukture zadevnega 
podjetja.

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, 
ali če je primerno, strukturni ukrepi za 
zagotovitev, da vratar s sistematičnim 
neupoštevanjem ene ali več obveznosti iz 
te uredbe, ne more ogrožati izpolnjevanja 
ciljev te uredbe. Komisija bi zato morala 
biti v takih primerih sistematičnega 
neizpolnjevanja pooblaščena za uvedbo 
kakršnega koli ukrepa, bodisi ravnalnega 
bodisi strukturnega, ki je potreben za 
zagotovitev učinkovite skladnosti s to 
uredbo. Komisija bi lahko vratarjem 
prepovedala pridobitve (tudi plenilske 
prevzeme) na področjih, ki so pomembna 
za to uredbo, kot so digitalni sektor ali 
sektorji, kjer se uporabljajo podatki, npr. 
igre na srečo, raziskovalni inštituti, 
potrošniško blago, naprave za fitnes in 
spremljanje zdravja, finančne storitve, ter 
za omejeno obdobje, kadar je to potrebno 
in sorazmerno za odpravo škode, ki je 
nastala s ponavljajočimi se kršitvami, ali 
za preprečitev nadaljnje škode za 
tekmovalnost in pravičnost notranjega 
trga. Pri tem lahko Komisija upošteva 
različne elemente, na primer verjetne 
omrežne učinke, konsolidacijo podatkov 
in morebitne dolgoročne učinke, ali in 
kdaj lahko cilji pridobitve s posebnimi viri 
podatkov s horizontalnimi, vertikalnimi 
ali konglomeratnimi učinki znatno 
ogrozijo tekmovalnost in konkurenčnost 
trgov.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65a) Začasni ukrepi so lahko 
pomembno orodje, s katerim se prepreči, 
da bi preiskovana kršitev med potekom 
preiskave povzročila večjo ali takojšnjo 
škodo poslovnim ali končnim 
uporabnikom vratarjev. V nujnih 
primerih, ko bi lahko zaradi nove prakse, 
s katero bi se lahko ogrozila tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev, nastalo 
tveganje hude in neposredne škode za 
poslovne ali končne uporabnike vratarjev, 
bi morala imeti Komisija pristojnost, da 
naloži začasne ukrepe, tako da 
ustreznemu vratarju začasno naloži 
obveznosti. Ti začasni ukrepi bi morali biti 
omejeni na to, kar je nujno in upravičeno. 
Uporabljati bi se morali, dokler ne bi bila 
zaključena preiskava trga in sprejet 
ustrezni končni sklep Komisije v skladu s 
členom 17.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. V tem sklepu bi moralo biti tudi 
ugotovljeno, da ni več razloga za 
ukrepanje Komisije.

črtano
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Komisija 
bi morala pri določanju rokov za 
predložitev zahtevanih informacij 
upoštevati velikost in zmogljivosti podjetja 
ali podjetniškega združenja. Poleg tega bi 
morala imeti Komisija za namene te uredbe 
možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne in 
občutljive komercialne informacije, ki bi 
lahko vplivale na zasebnost poslovnih 
skrivnosti. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
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štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75a) Da bi olajšali sodelovanje in 
usklajevanje med Komisijo in državami 
članicami pri njihovih izvršilnih ukrepih, 
bi bilo treba ustanoviti skupino 
regulatorjev na visoki ravni s 
pristojnostmi v digitalnem sektorju, ki bi 
Komisiji svetovala. Ustanovitev skupine bi 
morala omogočati izmenjavo informacij 
in najboljših praks med državami 
članicami ter izboljšati spremljanje in 
tako okrepiti izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75b) Komisija bi morala uporabiti 
določbe te uredbe v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi organi, pristojnimi za 
konkurenco, da bi zagotovila učinkovito 
izvršljivost in skladno izvajanje te uredbe 
ter olajšala sodelovanje z nacionalnimi 
organi.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje členov 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta35.

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje členov 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta35.

__________________ __________________
35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 
nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
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Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

__________________ __________________
36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77a) Nacionalna sodišča bodo imela 
pomembno vlogo pri uporabi te uredbe in 
bi morala imeti možnost, da Komisijo 
zaprosijo, da jim pošlje informacije ali 
mnenja o vprašanjih v zvezi z uporabo te 
uredbe. Hkrati bi morala imeti Komisija 
možnost, da sodiščem držav članic 
predloži ustne ali pisne pripombe.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77b) Žvižgači lahko pristojnim organom 
posredujejo nove informacije, ki jim 
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pomagajo pri odkrivanju kršitev te uredbe 
in nalaganju kazni. Zato bi bilo treba s to 
uredbo zagotoviti, da bo vzpostavljena 
ustrezna ureditev, ki bo žvižgačem 
omogočala, da bodo pristojne organe 
obveščali o dejanskih ali morebitnih 
kršitvah te uredbe, in jih ščitila pred 
povračilnimi ukrepi.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77c) Končni potrošniki bi morali imeti 
pravico uveljavljati svoje pravice v zvezi z 
obveznostmi, ki se v skladu s to uredbo 
naložijo vratarjem z zastopniškimi 
tožbami za povračilo škode v skladu z 
Direktivo (EU) 2020/1818.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih 
vratarjem, ter njihovega izvrševanja, da bi 
se zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
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strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.

tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 a  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79a) Komisiji bi bilo treba brez 
poseganja v proračunski postopek in prek 
obstoječih finančnih instrumentov dodeliti 
ustrezne človeške, finančne in tehnične 
vire, da bo lahko učinkovito opravljala 
svoje naloge in izvajala svoja pooblastila v 
zvezi z izvrševanjem te uredbe.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –

(79b) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V tej uredbi so določena 
harmonizirana pravila, ki zagotavljajo 
tekmovalne in pravične trge v digitalnem 
sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo 
vratarji.

1. Namen te uredbe je, da prispeva k 
pravilnemu delovanju notranjega trga, 
tako da se z njo določijo harmonizirana 
pravila, ki zagotavljajo tekmovalne in 
pravične trge za vsa podjetja v korist tako 
poslovnih kot končnih uporabnikov v 
digitalnem sektorju po vsej Uniji, kjer 
delujejo vratarji, da bi spodbudili inovacije 
in povečali blaginjo potrošnikov.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povezane z elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 2(4) Direktive 
(EU) 2018/1972, razen trgov, povezanih z 
medosebnimi komunikacijskimi storitvami, 
kot so opredeljene v členu 2(4)(b) 
navedene direktive.

(b) povezane z elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 2(4) Direktive (EU) 
2018/1972, razen trgov, povezanih z 
medosebnimi komunikacijskimi storitvami, 
neodvisnimi od številke, kot so opredeljene 
v členu 2(7) navedene direktive.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 

5. Da bi preprečili drobljenje 
notranjega trga, države članice vratarjem 
ne nalagajo nadaljnjih obveznosti v smislu 
te uredbe na podlagi zakonov, uredb ali 
upravnih ukrepov, katerih namen je 
zagotoviti tekmovalne in pravične trge. To 
ne posega v pravila, ki v skladu s pravom 
Unije stremijo k drugim legitimnim javnim 
interesom. Zlasti pa nič v tej uredbi 
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ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe.

državam članicam ne preprečuje, da bi 
podjetjem, vključno s ponudniki jedrnih 
platformnih storitev, naložile obveznosti, 
združljive s pravom Unije, katerih namen 
je varstvo potrošnikov, boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe, ali za 
uveljavljanje legitimnih javnih interesov.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe 
(EU) 2019/1150 in Uredbe (EU) …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta39.

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se ta pravila uporabljajo za 
podjetja, ki niso vratarji v smislu te uredbe, 
ali vratarjem nalagajo dodatne obveznosti; 
Uredbe Sveta (ES) št. 139/200438 in 
nacionalnih pravil o nadzoru združitev in 
Uredbe (EU) 2019/1150.

__________________ __________________
38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni organi ne sprejemajo 
sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki 
ga je Komisija sprejela v skladu s to 
uredbo. Komisija in države članice pri 
izvršilnih ukrepih tesno sodelujejo in se 
usklajujejo.

7. Nacionalni organi ne sprejemajo 
sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki 
ga je Komisija sprejela v skladu s to 
uredbo. Komisija in države članice pri 
izvršilnih ukrepih te uredbe tesno 
sodelujejo in se usklajujejo na podlagi 
načel iz člena 31d.
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spletne brskalnike;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) virtualne pomočnike;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) povezano televizijo;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) do 
(g);

(h) storitve spletnega oglaševanja, 
vključno z oglaševalskimi omrežji, 
oglaševalskimi izmenjavami in vsemi 
drugimi oglaševalskimi posredniškimi 
storitvami, ki jih zagotavlja ponudnik, če 
je podjetje, katerega del je, tudi ponudnik 
katerih koli jedrnih platformnih storitev iz 
točk (a) do (g);
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno 
storitev, kot je opredeljena v točki 5 člena 
2 Uredbe (EU) 2019/1150;

(6) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno 
storitev, kot je opredeljena v točki 5 člena 
2 Uredbe (EU) 2019/1150, s čimer so 
izključene iskalne funkcije na drugih 
spletnih posredniških storitvah;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „spletni brskalnik“ pomeni 
programsko aplikacijo, ki uporabnikom 
omogoča dostop do spletnih vsebin na 
strežnikih, ki so povezani z omrežji, kot je 
internet, in interakcijo z njimi, vključno s 
samostojnimi spletnimi brskalniki in 
spletnimi brskalniki, integriranimi ali 
vdelanimi v programsko opremo ali 
podobno;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) „virtualni pomočniki“ pomeni 
programsko opremo, ki je vključena v 
blago ali medsebojno povezana z njim, v 
smislu Direktive 2019/771, ki lahko 
obdela zahteve, naloge ali vprašanja na 
podlagi avdio, slikovnih ali drugih 
kognitivno-računalniških tehnologij, 
vključno s storitvami razširjene 
resničnosti, ter na podlagi teh zahtev, 
nalog ali vprašanj dostopa do svojih 
storitev in storitev tretjih strani ali takšne 
storitve nadzoruje.
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) „povezana televizija“ pomeni 
sistemsko programsko opremo ali 
programsko aplikacijo, ki nadzoruje 
televizijski sprejemnik, povezan z 
internetom, kar omogoča izvajanje 
programskih aplikacij, tudi za pretočno 
predvajanje glasbe in videa, in 
prikazovanje slik;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
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opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, 
identifikacije ali oglaševanja;

opredeljene v členu 4(3), tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, 
sistemi plačevanja v aplikaciji ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, vključno z 
dostavo paketov, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Uredbe (EU) 2018/644, 
tovornega prometa, identifikacije ali 
oglaševanja;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) „sistem plačevanja v aplikaciji“ 
pomeni aplikacijo, storitev ali uporabniški 
vmesnik, s katerim se obdelajo plačila 
uporabnikov aplikacije.
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko spletnih posredniških 
storitev ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
ali spletnih storitev socialnega mreženja 
oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko jedrnih platformnih 
storitev, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) „rezultati iskanja“ pomenijo 
kakršnekoli informacije v katerikoli 
obliki, vključno z besedili, grafiko, glasom 
ali drugimi oblikami, ki so dane v odgovor 
na pisno ali ustno iskalno poizvedbo in so 
s to poizvedbo povezane, ne glede na to, 
ali so informacije organski rezultat, 
plačan rezultat, neposreden odgovor ali 
katerikoli proizvod, storitev ali 
informacija, ponujena v povezavi z 
organskimi rezultati ali prikazana skupaj 
z njimi oziroma delno ali v celoti 
vključena vanje;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „interoperabilnost“ pomeni 
zmožnost izmenjave informacij in 
vzajemne uporabe informacij, ki so bile 
izmenjane, tako da vsi elementi strojne ali 
programske opreme, ki so pomembni za 
izbrano storitev in ki jih njen ponudnik 
uporablja, učinkovito delujejo s strojno ali 
programsko opremo, pomembno za 
izbrane storitve, ki jih ponujajo tretji 
ponudniki storitev, ki se razlikujejo od 
elementov, preko katerih se prvotno 
zagotavljajo zadevne informacije. To 
vključuje možnost dostopa do informacij, 
ne da bi bilo treba uporabiti aplikacijsko 
programsko opremo ali druge tehnologije 
za konverzijo.
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudnik jedrnih platformnih 
storitev se imenuje za vratarja, če:

1. Podjetje se imenuje za vratarja, če:
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni in končni uporabniki 
dosežejo druge končne uporabnike, ter
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predpostavlja se, da ponudnik 
jedrnih platformnih storitev izpolnjuje:

2. Predpostavlja se, da podjetje 
izpolnjuje:

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar 
podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh 
poslovnih letih doseže letni promet v EGP 
vsaj 6,5 milijarde EUR ali kadar povprečna 
tržna kapitalizacija ali enakovredna 
pravična tržna vrednost podjetja, ki mu 
pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 65 milijard EUR, in jedrno 

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar v 
zadnjih treh poslovnih letih doseže letni 
promet v EGP vsaj 8 milijarde EUR ali 
kadar povprečna tržna kapitalizacija ali 
enakovredna pravična tržna vrednost 
podjetja v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 80 milijard EUR, in jedrno 
platformno storitev zagotavlja v najmanj 
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platformno storitev zagotavlja v najmanj 
treh državah članicah;

treh državah članicah;

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 45 milijonov mesečno 
aktivnih končnih uporabnikov, ki imajo 
sedež ali se nahajajo v Uniji, in več kot 10 
000 letno aktivnih poslovnih uporabnikov 
s sedežem v Uniji v zadnjem poslovnem 
letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja eno ali več jedrnih platformnih 
storitev, izmed katerih ima vsaka več kot 
45 milijonov končnih uporabnikov 
mesečno, ki imajo sedež ali se nahajajo v 
EGS, ali več kot 10 000 poslovnih 
uporabnikov letno s sedežem v EGS v 
zadnjem poslovnem letu;

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

za namene prvega pododstavka se 
mesečno aktivni končni uporabniki 
nanašajo na povprečno število mesečno 
aktivnih končnih uporabnikov v večjem 
delu zadnjega poslovnega leta;

črtano

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih dveh poslovnih let.

Predlog spremembe 84
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b)
(i) se število končnih uporabnikov na 
mesec in število poslovnih uporabnikov na 
leto izmeri ob upoštevanju kazalnikov iz 
Priloge k tej uredbi ter
(ii) se končni uporabniki na mesec 
nanašajo na povprečno število končnih 
uporabnikov na mesec v obdobju vsaj 
zadnjih šestih mesecev zadnjega 
poslovnega leta;

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo v treh mesecih po 
izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži 
zadevne informacije iz odstavka 2. 
Navedeno uradno obvestilo vključuje 
zadevne informacije iz odstavka 2 za vsako 
jedrno platformno storitev ponudnika, ki 
izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). 
Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar 
druga osnovna storitev platform 
individualno izpolni mejne vrednosti iz 
točke 2(b).

3. Kadar podjetje, ki zagotavlja jedrne 
platformne storitve, dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo brez odlašanja in 
najpozneje v dveh mesecih po izpolnitvi 
navedenih pragov in ji predloži zadevne 
informacije iz odstavka 2. Navedeno 
uradno obvestilo vključuje zadevne 
informacije iz odstavka 2 za vsako jedrno 
platformno storitev podjetja, ki izpolnjuje 
mejne vrednosti iz točke 2(b). Uradno 
obvestilo se posodobi vedno, kadar druga 
osnovna storitev platform individualno 
izpolni mejne vrednosti iz točke 2(b).

Če zadevni ponudnik jedrne platformne 
storitve ne sporoči uradno informacij v 
skladu s tem odstavkom, Komisiji to ne 
prepreči, da bi te ponudnike kadar koli 
imenovala za vratarje v skladu z 
odstavkom 4.

Če zadevno podjetje, ki zagotavlja jedrno 
platformno storitev, ne sporoči uradno 
informacij v skladu s tem odstavkom, 
Komisiji to ne prepreči, da bi ta podjetja 
kadar koli imenovala za vratarje v skladu z 
odstavkom 4.



RR\1244436SL.docx 57/600 PE692.792v02-00

SL

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 60 dni po prejemu popolnih 
informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz odstavka 
2, za vratarja, razen če navedeni ponudnik 
z uradnim obvestilom ne predloži dovolj 
utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ponudnik ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1.

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 60 dni po prejemu popolnih 
informacij iz odstavka 3 imenuje podjetje, 
ki zagotavlja jedrne platformne storitve in 
ki izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavkov 1 in 2, za vratarja. Podjetje 
lahko v uradnem obvestilu predloži 
prepričljive argumente, s katerimi dokaže, 
da v okoliščinah, v katerih se zadevne 
jedrne platformne storitve zagotavljajo, 
podjetje ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar vratar predloži ustrezno utemeljene 
trditve, s katerimi dokaže, da ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1, Komisija uporabi 
odstavek 6, da oceni, ali so merila iz 
odstavka 1 izpolnjena.

črtano

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če podjetje, ki zagotavlja jedrno 
platformno storitev, ne obvesti Komisije in 
v roku, ki ga določi Komisija, ne predloži 
vseh ustreznih informacij, ki se zahtevajo 
v odstavku 3 in so potrebne za odločitev 
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glede njegovega imenovanja za vratarja v 
skladu s z odstavkoma (2) in (6), sme 
Komisija to podjetje kadarkoli imenovati 
za vratarja na podlagi informacij, s 
katerimi Komisija razpolaga v skladu s 
členom 4.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, s katerimi določi metodologijo 
za ugotavljanje, ali so dosežene 
kvantitativne mejne vrednosti iz odstavka 
2, in jo po potrebi redno prilagaja tržnim in 
tehnološkim spremembam, zlasti v zvezi z 
mejnimi vrednostmi iz točke 2(a).

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, s katerimi določi metodologijo 
za ugotavljanje, ali so dosežene 
kvantitativne mejne vrednosti iz odstavka 2 
tega člena, in jo po potrebi redno prilagaja 
tržnim in tehnološkim spremembam. Na 
Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, s katerimi posodobi seznam 
kazalnikov iz Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko v skladu s 
postopkom iz člena 15 za vratarja določi 
vsakega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev, ki izpolnjuje vse zahteve iz 
odstavka 1, vendar ne izpolnjuje vseh 
pragov iz odstavka 2, ali ki predloži 
ustrezno utemeljene argumente v skladu z 
odstavkom 4.

6. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsako podjetje, 
ki zagotavlja jedrne platformne storitve, z 
izjemo srednjih, malih ali mikropodjetij, 
kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 
2003/361/ES, ki izpolnjuje vse zahteve iz 
odstavka 1 tega člena, vendar ne izpolnjuje 
vseh pragov iz odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe 91
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
ponudnika jedrnih platformnih storitev;

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
podjetja, ki zagotavlja jedrne platformne 
storitve;

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz 
omrežnih učinkov in prednosti na podlagi 
podatkov, zlasti v zvezi z dostopom 
ponudnika do osebnih in neosebnih 
podatkov in njihovim zbiranjem ali 
analitično zmogljivostjo;

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz 
omrežnih učinkov in prednosti na podlagi 
podatkov, zlasti v zvezi z dostopom 
podjetja do osebnih in neosebnih podatkov 
in njihovim zbiranjem ali analitično 
zmogljivostjo;

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) učinke v zvezi z obsegom in 
področjem uporabe, od katerih ima 
ponudnik koristi, med drugim glede 
podatkov;

(d) učinke v zvezi z obsegom in 
področjem uporabe, od katerih ima 
podjetje koristi, med drugim glede 
podatkov;

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) stopnjo večdomnosti pri 
uporabnikih;
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Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) sposobnost podjetja za izvajanje 
konglomeratnih strategij, zlasti prek 
vertikalne integracije ali pomembnega 
vzvoda na povezanih trgih;

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi 
razvoj teh elementov.

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi 
razvoj teh elementov, vključno z vsemi 
načrtovanimi koncentracijami, ki 
vključujejo drugega ponudnika jedrnih 
platformnih storitev ali katerihkoli drugih 
storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem 
sektorju.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne 
storitve, ki izpolnjuje kvantitativne mejne 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvaja 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, 
ki jih je določila Komisija, in se to 
nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, da jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja.

črtano
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Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne 
storitve, ki ne izpolnjuje kvantitativnih 
mejnih vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, 
ki jih je določila Komisija, in se to 
nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, naj jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

črtano

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 
mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, 
preko katere dosežejo končne uporabnike, 
kot je navedeno v točki 1(b).

7. Komisija za vsako podjetje, ki je 
imenovano za vratarja v skladu z 
odstavkom 4 ali odstavkom 6, v roku iz 
odstavka 4 ugotovi zadevne jedrne 
platformne storitve, ki se opravljajo v 
okviru tega istega podjetja in ki posamično 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, prek katere dosežejo 
končne uporabnike, kot je navedeno v 
točki 1(b).

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 čim prej, v vsakem primeru 
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jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

pa najpozneje v štirih mesecih po 
vključitvi jedrne platformne storitve na 
seznam iz odstavka 7 tega člena.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija redno in najmanj vsaki 
dve leti pregleda, ali imenovani vratarji še 
naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) 
oziroma ali navedene zahteve izpolnjujejo 
novi ponudniki jedrnih platformnih 
storitev. Z rednim pregledom se tudi 
preveri, ali je treba prilagoditi seznam 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
vratarja.

2. Komisija redno in najmanj vsaka tri 
leta pregleda, ali imenovani vratarji še 
naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1), in 
najmanj vsako leto, ali navedene zahteve 
izpolnjujejo nove jedrne platformne 
storitve. Z rednim pregledom se tudi 
preveri, ali je treba prilagoditi seznam 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
vratarja. Pregled nima suspenzivnega 
učinka na obveznosti vratarja.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija na podlagi navedenega 
pregleda v skladu s prvim pododstavkom 
ugotovi, da so se dejstva, na katerih je 
temeljilo imenovanje ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev za vratarje, 
spremenila, sprejme ustrezen sklep.

Kadar Komisija na podlagi navedenega 
pregleda v skladu s prvim pododstavkom 
ugotovi, da so se dejstva, na katerih je 
temeljilo imenovanje podjetij, ki 
zagotavljajo jedrne platformne storitve za 
vratarje, spremenila, sprejme ustrezen 
sklep.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi in posodobi 3. Komisija objavi in posodobi 
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seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6.

seznam podjetij, ki so imenovana za 
vratarje, ter seznam jedrnih platformnih 
storitev, v zvezi s katerimi morajo stalno 
izpolnjevati obveznosti iz členov 5 in 6. 
Komisija objavi letno poročilo z izsledki 
svojih dejavnosti spremljanja, vključno z 
učinkom na poslovne uporabnike, zlasti 
mala in srednja podjetja, ter končne 
uporabnike, in ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih 
drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni uporabnik 
izrecno izbiro in je dal privolitev v smislu 
Uredbe (EU) 2016/679;

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje ali jih navzkrižno uporablja z 
osebnimi podatki iz nobenih drugih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni uporabnik 
izrecno izbiro na izrecen in jasen način in 
je dal privolitev v smislu Uredbe (EU) 
2016/679;

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

(b) poslovnim uporabnikom ne nalaga 
pogodbenih obveznosti, zaradi katerih 
končnim uporabnikom ne bi mogli 
ponujati enakih proizvodov ali storitev 
preko spletnih posredniških storitev tretjih 
oseb ali prek lastnega neposrednega 
spletnega prodajnega kanala po cenah ali 
pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
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pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom, 
ki so jih pridobili preko jedrne platformne 
storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi 
uporabniki ne glede na to, ali v ta namen 
uporabljajo jedrne platformne storitve 
vratarja ali ne, ter omogočanje končnim 
uporabnikom, da imajo prek jedrnih 
platformnih storitev vratarja dostop do 
vsebine, naročnin, funkcij ali drugih 
elementov in jih uporabljajo s pomočjo 
programske aplikacije poslovnega 
uporabnika, kadar so končni uporabniki 
te elemente pridobili od zadevnega 
poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

(c) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom, ki so jih 
pridobili prek jedrne platformne storitve ali 
prek drugih kanalov, sporočajo in 
promovirajo ponudbe, tudi pod 
drugačnimi nakupnimi pogoji, ter da 
sklepajo pogodbe s temi končnimi 
uporabniki ali prejemajo plačila za 
opravljene storitve ne glede na to, ali v ta 
namen uporabljajo jedrne platformne 
storitve vratarja;

Predlog spremembe 107

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) končnim uporabnikom omogoča, 
da imajo prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja dostop do vsebine, naročnin, 
funkcij ali drugih elementov in da jih 
uporabljajo s pomočjo programske 
aplikacije poslovnega uporabnika, tudi če 
so končni uporabniki te elemente pridobili 
od zadevnega poslovnega uporabnika, ne 
da bi pri tem uporabili jedrne platformne 
storitve vratarja, razen če lahko vratar 
dokaže, da tak dostop ogroža varstvo 
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podatkov končnih uporabnikov ali 
kibernetsko varnost;

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) poslovnim uporabnikom in 
končnim uporabnikom niti neposredno 
niti posredno ne preprečuje ali jih ne 
omejuje, da bi se v zvezi s katero koli 
prakso vratarjev obrnili na zadevni javni 
organ, tudi na nacionalno sodišče;

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko ali drugo pomožno storitev 
tega vratarja ali zagotavljajo 
interoperabilnost z njo;

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, ki je opredeljena v 
skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne 
vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se registrirajo 

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev ali se registrirajo vanjo 
kot pogoj za možnost uporabe ali dostop 
do katere koli njegove jedrne platformne 
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vanjo kot pogoj za dostop do katere koli 
njegove jedrne platformne storitve, 
določene v skladu z navedenim členom, ali 
vpis ali registracijo vanjo;

storitve, določene v skladu z navedenim 
členom, ali vpis ali registracijo vanjo;

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) oglaševalcem in založnikom ali 
tretjim osebam, ki jih pooblastijo 
oglaševalci ali založniki, ki jim zagotavlja 
storitve digitalnega oglaševanja, omogoča 
brezplačen, visokokakovosten, učinkovit 
in stalen dostop do celovitih informacij v 
realnem času o vidnosti in razpoložljivosti 
portfelja oglasov, med katerimi so 
informacije o:

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) pogojih oblikovanja cen v zvezi s 
ponudbami oglaševalcev in oglaševalskih 
posrednikov;

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) mehanizmih določanja cen in 
sistemih za izračun pristojbin v 
dražbenem postopku, tudi o necenovnih 
merilih;
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Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) ceno in pristojbinami, ki jih 
plačata oglaševalec in založnik, vključno z 
vsemi odbitki in doplačili;

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka iv (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) znesku in nadomestilu, 
izplačanemu založniku za objavo 
določenega oglasa, ter

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka v (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) znesku in nadomestilu, 
izplačanemu založniku za vsako od 
zadevnih oglaševalskih storitev, ki jih 
zagotavlja vratar.

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in ki jih ti poslovni 
uporabniki ustvarijo z uporabo ustreznih 
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jedrnih platformnih storitev ali pomožnih 
storitev, tudi če te podatke ustvarijo 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, ki uporabljajo jedrne 
platformne storitve ali pomožne storitve, 
ali jih predložijo ti poslovni uporabniki ali 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov;

Predlog spremembe 118

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) dovoljuje in tehnično omogoča, da 
končni uporabniki odstranijo vsako 
predhodno nameščeno programsko 
aplikacijo v operacijskem sistemu, ki ga 
zagotavlja ali dejansko nadzoruje vratar, 
in sicer enako enostavno kot vsako drugo 
programsko aplikacijo, ki jo končni 
uporabniki kadar koli namestijo, ter da 
spremenijo privzete nastavitve v 
operacijskem sistemu, ki vodijo ali 
usmerjajo končne uporabnike k storitvam 
ali proizvodom vratarja, pri čemer se ne 
posega v možnost vratarja, da to 
odstranitev omeji pri programskih 
aplikacijah, ki so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 

črtano
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uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) za lastne komercialne namene in 
za namene vključevanja oglasov tretjih 
oseb v svoje storitve ne združuje osebnih 
podatkov za ciljno ali mikriciljno 
usmerjeno oglaševanje, razen če je končni 
uporabnik, ki ni mladoletnik, vratarju dal 
jasno, izrecno, obnovljeno in informirano 
privolitev v skladu s postopkom iz Uredbe 
(EU) 2016/679.

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako 
odstranitev v zvezi s programskimi 
aplikacijami, ki so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;

črtano

Predlog spremembe 122
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) dovoljuje in tehnično omogoča 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij tretjih oseb ali 
trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso ustrezne jedrne platformne 
storitve navedenega vratarja. Vratar 
končne uporabnike po potrebi zaprosi, naj 
se odločijo, ali bosta prenesena aplikacija 
ali trgovina z aplikacijami njihovi privzeti 
nastavitvi. Vratarju se ne prepreči 
sprejemanje potrebnih in sorazmernih 
ukrepov, s katerimi zagotovi, da 
programske aplikacije tretjih oseb ali 
trgovine s programskimi aplikacijami ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar, ali varstva podatkov uporabnikov 
in kibernetske varnosti, če vratar te 
potrebne in sorazmerne ukrepe ustrezno 
utemelji;

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

(d) pri razvrščanju in drugih 
nastavitvah storitev in proizvodov, ki jih 
zagotavlja vratar sam ali katera koli tretja 
oseba, ki pripada istemu podjetju, ne 
obravnava ugodneje v primerjavi s 
podobnimi storitvami ali proizvodi tretje 
osebe ter za te storitve ali proizvode 
uporablja pregledne, pravične in 
nediskriminatorne pogoje;
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Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim 
sistemom vratarja, vključno z izbiro 
ponudnika dostopa do interneta;

(e) niti tehnično niti drugače ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, vključno 
z izbiro ponudnika dostopa do interneta;

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ne uporablja praks, ki bi končnim 
uporabnikom po nepotrebnem oteževale 
odjavo od jedrne platformne storitve;

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 
dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost;

(f) poslovnim uporabnikom, 
ponudnikom storitev in ponudnikom 
strojne opreme omogoča brezplačen 
dostop do istih funkcij strojne in 
programske opreme, do katerih se dostopa 
prek operacijskega sistema ali jih ta 
upravlja, kot so na voljo za storitve ali 
strojno opremo, ki jih zagotavlja vratar, 
ter tudi interoperabilnost z istimi 
funkcijami, če za operacijski sistem velja 
opredelitev iz člena 3(7). Ponudnikom 
pomožnih storitev se poleg tega dovolita 
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dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, ki so na voljo za pomožne storitve, 
ki jih zagotavlja vratar, in tudi 
interoperabilnost z istimi fukcijami, ne 
glede na to, ali so te funkcije programske 
opreme del operacijskega sistema. 
Vratarju se ne prepreči, da sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da 
interoperabilnost ne ogroža celovitosti 
funkcij operacijskega sistema ali strojne 
ali programske opreme, ki jih zagotavlja, 
varstva podatkov končnih uporabnikov ali 
kibernetske varnosti, če te potrebne 
ukrepe ustrezno utemelji.

Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) ponudnikom medosebnih 
komunikacijskih storitev, neodvisnih od 
številke, na njihovo zahtevo in brezplačno 
omogoči, da se povežejo z vratarjevimi 
medosebnimi komunikacijskimi 
storitvami, določenimi v skladu s 
členom 3(7). Medsebojno povezovanje se 
zagotavlja pod objektivno enakimi pogoji, 
kot so na voljo vratarju, njegovim 
hčerinskim družbam ali partnerjem oz. 
kot jih uporabljajo, in je enako 
kakovostno – saj to omogoča 
funkcionalno interaktivnost s temi 
storitvami –, hkrati pa se poskrbi za 
visoko raven varnosti in varstva osebnih 
podatkov;

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) vsem ponudnikom storitev 
družbenega omrežja na njihovo zahtevo in 
brezplačno omogoči, da se medsebojno 
povežejo prek vratarjevih storitev 
družbenega omrežja, če zanj velja 
opredelitev iz člena 3(7). Medsebojno 
povezovanje se zagotavlja pod objektivno 
enakimi pogoji, kot so na voljo vratarju, 
njegovim hčerinskim družbam ali 
partnerjem oz. kot jih uporabljajo, in je 
enako kakovostno – saj to omogoča 
funkcionalno interaktivnost s temi 
storitvami –, hkrati pa se poskrbi za 
visoko raven varnosti in varstva osebnih 
podatkov. Za izvajanje te obveznosti velja 
specifikacija Komisije v skladu s 
členom 10(2)(b);

Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja nabora oglasov;

(g) oglaševalcem in založnikom ali 
tretjim osebam, ki jih ti pooblastijo, na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja nabora oglasov, 
vključno z zbirnimi in nezbirnimi podatki 
ter podatki o uspešnosti, in sicer na način, 
ki oglaševalcem in založnikom omogoča, 
da uporabljajo lastna orodja za 
preverjanje in merjenje, s katerimi lahko 
ocenijo uspešnost jedrnih storitev, ki jih 
zagotavljajo vratarji;

Predlog spremembe 130
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim 
uporabnikom zagotavlja orodja za lažje 
uresničevanje prenosljivosti podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679, vključno 
z zagotavljanjem stalnega dostopa v 
realnem času;

(h) končnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti končni 
uporabnik, na njihovo zahtevo in 
brezplačno zagotovi učinkovito 
prenosljivost podatkov, ki jih predložijo 
končni uporabniki ali jih ustvarijo s svojo 
dejavnostjo pri uporabi jedrne platformne 
storitve, in sicer tudi tako, da brezplačno 
zagotavlja orodja za učinkovito 
uresničevanje prenosljivosti teh podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679, poleg 
tega pa zagotavlja stalni dostop v realnem 
času;

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu 
Uredbe (EU) 2016/679;

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, na njihovo zahtevo brezplačno 
zagotavlja stalen dostop v realnem času ter 
uporabo zbirnih in nezbirnih podatkov, ki 
jih pri uporabi zadevnih jedrnih 
platformnih storitev ali pomožnih storitev, 
ki jih ponuja vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo tisti poslovni uporabniki in 
končni uporabniki, ki so povezani s 
proizvodi ali storitvami, ki jih zagotavljajo 
ti poslovni uporabniki; med drugim 
poslovnemu uporabniku na zahtevo 
omogoči dostop do podatkov in njihovo 
analizo „in situ“ brez prenosa teh 
podatkov od vratarja ter mu zagotovi tudi 
potrebna orodja; za osebne podatke 
zagotavlja dostop in uporabo samo, kadar 
sta neposredno povezana z uporabo, ki jo 
končni uporabnik izvaja v zvezi s 
proizvodi ali storitvami, ki jih zadevni 
poslovni uporabnik ponuja preko zadevne 
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jedrne platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu 
Uredbe (EU) 2016/679;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 
programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pregledne, pravične, razumne in 
nediskriminatorne splošne pogoje za 
dostop do svojih jedrnih platformnih 
storitev, določenih v skladu s členom 3 te 
uredbe, pri čemer ti pogoji niso manj 
ugodni od pogojev, ki veljajo za njegove 
lastne storitve.
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Predlog uredbe
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 – odstavek 2 Člen 5 – odstavek 2

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki in o katerih se lahko 
sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi vratarja.

2. Za namene točke (ga) odstavka 1 
podatki, ki niso javno dostopni, vključujejo 
vse zbirne in nezbirne podatke, ki jih 
ustvarijo poslovni uporabniki in o katerih 
se lahko sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi ali pomožnih storitvah 
vratarja.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar 
zagotovi, da se ti ukrepi izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov.

1. Vratar izvaja učinkovite ukrepe za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter to izpolnjevanje 
obveznosti dokaže, ko je k temu pozvan. 
Vratar zagotovi, da so ukrepi, ki jih izvaja, 
v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov, pa tudi z zahtevami o 
dostopnosti za invalide v skladu z 
Direktivo 2019/882.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V šestih mesecih po imenovanju in 
ob uporabi člena 8(3) vratar Komisiji 
predloži poročilo, v katerem so podrobno 
in pregledno opisani ukrepi, ki se izvajajo 
za izpolnjevanje obveznosti iz členov 5 
in 6. To poročilo posodobi vsaj enkrat 
letno.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Vratar Komisiji skupaj s poročilom 
iz odstavka 1a in v enakem roku predloži 
nezaupen povzetek svojega poročila, ki ga 
Komisija nemudoma objavi. Vratar 
nezaupni povzetek posodobi vsaj enkrat 
letno v skladu s podrobnim poročilom.
Vratar lahko za izpolnitev obveznosti iz 
člena 6 in kadar upravičeno dvomi o 
ustrezni metodi ali metodah za njihovo 
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izpolnjevanje, od Komisije zahteva, da 
začne postopek za prejemanje in 
obravnavanje zahtevkov za pojasnila in 
nato podrobneje določi ustrezne ukrepe, 
ki naj bi jih vratar sprejel za učinkovito in 
sorazmerno izpolnjevanje teh obveznosti. 
Podrobnejša določitev obveznosti iz 
člena 6 je omejena na zadeve, povezane z 
učinkovitim in sorazmernim 
izpolnjevanjem obveznosti. Pri tem se 
lahko Komisija odloči, da se bo 
posvetovala s tretjimi osebami, katerih 
stališča v zvezi z ukrepi, ki naj bi jih 
izvajal vratar, so po njenem mnenju 
potrebna. Postopek ne sme trajati dlje, kot 
je določeno v členu 3(8), po svoji presoji 
pa ga lahko Komisija podaljša za dva 
meseca, če se dialog ni končal pred 
iztekom navedenega obdobja.
Komisija sama presodi, ali naj ta postopek 
začne, pri čemer ustrezno upošteva načela 
enakega obravnavanja, sorazmernosti in 
dolžnega pravnega postopanja. Kadar se 
Komisija odloči, da postopka ne bo začela, 
zadevnemu vratarju predloži pisno 
utemeljitev. Komisija lahko ob koncu 
postopka s sklepom določi tudi ukrepe, ki 
jih mora zadevni vratar izvesti na podlagi 
zaključka tega postopka iz odstavka 1b.

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v šestih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih mora zadevni vratar 
izvesti. Komisija sprejme ta sklep čim prej 
in v vsakem primeru najpozneje v štirih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.
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Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne 
ugotovitve v treh mesecih po začetku 
postopka. V njih pojasni ukrepe, ki jih 
namerava sprejeti ali za katere meni, da bi 
jih moral zadevni ponudnik jedrnih 
platformnih storitev sprejeti za učinkovito 
obravnavanje predhodnih ugotovitev.

4. Komisija za namene sprejetja 
sklepa iz odstavka 2 čim prej in v vsakem 
primeru najpozneje dva meseca po 
začetku postopka sporoči predhodne 
ugotovitve in objavi njihov kratek 
povzetek. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev. Komisija lahko 
zainteresirane tretje osebe povabi, da 
predložijo svoje pripombe v roku, ki ga 
navede v objavi. Komisija pri objavi 
upošteva pravni interes podjetij za 
varovanje poslovnih skrivnosti.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.

7. Vratar lahko v roku za izvedbo iz 
člena 3(8) zahteva začetek postopka v 
skladu s členom 18, da Komisija določi, ali 
so ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali 
jih izvaja v skladu s členom 6, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Vratar v svojo 
zahtevo vključi utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Komisija sprejme 
sklep v šestih mesecih po začetku 
postopka v skladu s členom 18.
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Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve. 
Sklepu o zamrznitvi priloži obrazloženo 
izjavo, v kateri navede razloge za 
zamrznitev.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto 
pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po takem 
pregledu zamrznitev odpravi ali ugotovi, 
da so pogoji iz odstavka 1 še naprej 
izpolnjeni.

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto 
pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po 
pregledu zamrznitev v celoti ali delno 
odpravi ali pa ugotovi, da so pogoji iz 
odstavka 1 še naprej izpolnjeni.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja zamrzne 
uporabo zadevne obveznosti v zvezi z eno 
ali več posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sprejetjem sklepa v 
skladu z odstavkom 1.

3. Komisija lahko v nujnih primerih 
na podlagi utemeljene zahteve vratarja 
zamrzne uporabo zadevne obveznosti v 
zvezi z eno ali več posameznimi jedrnimi 
platformnimi storitvami že pred sprejetjem 
sklepa v skladu z odstavkom 1.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
na ekonomsko upravičenost poslovanja 
vratarja v Uniji in na tretje osebe. Za 
zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 
obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
temi interesi in cilji te uredbe. Taka 
zahteva se lahko poda in odobri kadar koli 
do ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
na ekonomsko upravičenost poslovanja 
vratarja v Uniji in na tretje osebe, zlasti na 
manjše poslovne uporabnike in 
potrošnike. Za zamrznitev se lahko 
uporabljajo pogoji in obveznosti, ki jih 
Komisija določi za zagotovitev pravičnega 
ravnovesja med temi interesi in cilji te 
uredbe. Taka zahteva se lahko poda in 
odobri kadar koli do ocene Komisije v 
skladu z odstavkom 1.
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Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvzetje iz razlogov prevladujočega 
javnega interesa

Izvzetje zaradi javne morale, javnega 
zdravja ali javne varnosti
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve. Sklepu priloži 
obrazloženo izjavo, v kateri navede 
razloge za zamrznitev. 
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar Komisija v skladu z 
odstavkom 1 odobri izvzetje, sklep o 
izvzetju pregleda vsako leto. Na podlagi 
pregleda izvzetje v celoti ali delno odpravi 
ali pa ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 
še naprej izpolnjeni.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo začasno zamrzne uporabo zadevne 
obveznosti v zvezi z eno ali več 

3. Komisija lahko v nujnih primerih 
na podlagi utemeljene zahteve vratarja ali 
na lastno pobudo začasno zamrzne uporabo 
zadevne obveznosti v zvezi z eno ali več 
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posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sklepom, sprejetim v 
skladu z odstavkom 1.

posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sklepom, sprejetim v 
skladu z odstavkom 1.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obveznosti iz 
členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, da spremeni člene 5 in 6, tako 
da doda obveznosti, kadar na podlagi 
preiskave trga v skladu s členom 17 
ugotovi, da je to potrebno za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6. Komisija 
lahko s temi delegiranimi akti le doda 
nove obveznosti tistim iz členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 37 za dopolnitev te uredbe v 
zvezi z zahtevami iz členov 5 in 6. V teh 
delegiranih aktih določi samo naslednje:
(a) v kakšnem obsegu obveznost velja 
za določeno jedrno platformno storitev,
(b) v kakšnem obsegu obveznost velja 
zgolj za podsklop poslovnih ali končnih 
uporabnikov ali
(c) kako se obveznosti izpolnjujejo, da 
se zagotovi njihova učinkovitost.
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Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne ali končne 
uporabnike, ali
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V zvezi z obveznostjo iz 
člena 6(1)(fb) Komisija do... [18 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme 
delegirani akt v skladu s členom 37 o 
dopolnitvi te uredbe z določitvijo 
ustreznega obsega in značilnosti za 
medsebojno povezovanje spletnih storitev 
družbenega mreženja vratarjev ter 
standardov ali tehničnih specifikacij tega 
povezovanja. Ti standardi ali tehnične 
specifikacije zagotavljajo visoko raven 
varnosti in varstva osebnih podatkov. 
Komisija se lahko pri njihovi pripravi 
posvetuje z organi za standardizacijo ali 
drugimi ustreznimi deležniki, kot je 
predvideno v Uredbi (EU) št. 1025/2012.
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Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 Člen 6a
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Preprečevanje izogibanja Preprečevanje izogibanja

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z 
jedrnimi platformnimi storitvami, 
določenimi v skladu s členom 3, se 
njihovo izvajanje ne sme ogroziti z 
nobenim ravnanjem podjetja, ki mu 
pripada vratar, ne glede na to, ali je to 
ravnanje pogodbene, poslovne, tehnične 
ali druge narave.

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene.

1a. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z 
jedrnimi platformnimi storitvami, 
določenimi v skladu s členom 3, niti 
vratar niti nobeno podjetje, ki mu pripada, 
ne izvajata nobene dejavnosti – ne glede 
na to, ali je ta dejavnost pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave –, ki 
je sicer formalno, konceptualno ali 
tehnično drugačna od dejavnosti, 
prepovedanih na podlagi členov 5 in 6, 
vendar ima v praksi enakovreden cilj ali 
učinek.
1b. Vratar se ne poslužuje praks, s 
katerimi bi odvračal od interoperabilnosti 
z uporabo tehničnih zaščitnih ukrepov, 
diskriminatornimi pogoji storitev, z 
uporabo avtorskih pravic za vmesnike za 
aplikacijsko programiranje ali z 
zavajajočimi informacijami.

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje, obdelavo in deljenje osebnih 
podatkov, da se zagotovi skladnost s to 
uredbo, vratar sprejme potrebne ukrepe, s 
katerimi poslovnim uporabnikom omogoči, 
da neposredno pridobijo potrebno 
privolitev za njihovo obdelavo, kadar je to 
potrebno v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
in Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno.
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poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot 
za svoje storitve.
3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti.

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti, tudi ne tako, da bi končnim 
uporabnikom ponujal različne možnosti 
na nenevtralen način ali vplival na 
neodvisnost, odločanje ali izbiro 
uporabnika prek strukture, funkcije ali 
načina delovanja uporabniškega 
vmesnika ali njegovega dela.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 
drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

1. Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ne glede na to, 
ali je treba o njih uradno obvestiti organ 
Unije za varstvo konkurence v skladu z 
Uredbo (ES) št. 139/2004 ali pristojni 
nacionalni organ za varstvo konkurence v 
skladu z nacionalnimi pravili o združitvah.

Predlog spremembe 154

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija s temi obvestili seznani pristojne 
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nacionalne organe.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če po koncentraciji iz odstavka 1 
dodatne jedrne platformne storitve 
individualno dosegajo mejne vrednosti iz 
točke (b) člena 3(2), zadevni vratar o tem 
obvesti Komisijo v treh mesecih od 
izvedbe koncentracije in Komisiji predloži 
informacije iz člena 3(2).

3. Če se po koncentraciji iz odstavka1 
pokaže, da dodatne jedrne platformne 
storitve individualno dosegajo mejne 
vrednosti iz točke(b) člena3(2), zadevni 
vratar o tem obvesti Komisijo v treh 
mesecih od izvedbe koncentracije in 
Komisiji predloži informacije iz člena3(2).

Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni nacionalni organi lahko 
na podlagi informacij, prejetih v skladu z 
odstavkom 1, od Komisije zahtevajo 
preučitev koncentracije v skladu s 
členom 22 Uredbe (ES) št. 139/2004.

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija vsako leto objavi seznam 
prevzemov, o katerih so jo obvestili 
vratarji.

Predlog spremembe 158
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov strank, ki jih 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji in skupini 
regulatorjev digitalnega sektorja na visoki 
ravni predloži neodvisno revidiran opis 
morebitnih tehnik oblikovanja profilov 
strank, ki jih uporablja v jedrnih 
platformnih storitvah, opredeljenih v 
skladu s členom 3. Vratar ta opis posodobi 
vsaj enkrat letno. Komisija v posvetovanju 
z Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, Evropskim odborom za varstvo 
podatkov, civilno družbo in strokovnjaki 
oblikuje standarde in postopek revizije.

Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar da pregled revidiranega opisa iz 
prvega odstavka na voljo javnosti, pri 
čemer upošteva zahteve glede poslovne 
skrivnosti.

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pride do bistvene spremembe 
katerega koli od dejstev, na katerih je 
temeljil sklep;

(a) pride do bistvene spremembe 
katerega koli od dejstev, na katerih je 
temeljil sklep, ali

Predlog spremembe 161



PE692.792v02-00 88/600 RR\1244436SL.docx

SL

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija lahko pri preiskavi trga 
za podporo zaprosi tudi enega ali več 
pristojnih nacionalnih organov.

Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 
12 mesecih od njenega začetka.

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga, da bi preučila, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali da bi določila jedrne 
platformne storitve za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Komisija preiskavo zaključi s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v šestih mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

2. Komisija med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 svoje predhodne 
ugotovitve zadevnemu ponudniku jedrnih 
platformnih storitev sporoči čim prej in v 
vsakem primeru najpozneje v šestih 
mesecih od začetka preiskave. V 
predhodnih ugotovitvah pojasni, ali 
začasno meni, da bi moral biti ponudnik 
jedrnih platformnih storitev imenovan za 
vratarja v skladu s členom 3(6).
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Predlog spremembe 164

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), si Komisija prizadeva 
preiskavo trga zaključiti v petih mesecih 
od začetka preiskave trga s sklepom v 
skladu z odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 v treh mesecih od 
začetka preiskave.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
člena 5(b) ter točk (e), (f), (h) in (i) 
člena 6(1), kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj 
pri izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
členov 5 in 6. Tako imenovanje pregleda v 
skladu s členom 4.

Predlog spremembe 166
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), lahko Komisija 
s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 
začetka.

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga, da bi preučila, ali je bil vratar 
udeležen v sistematičnem neizpolnjevanju 
obveznosti. Kadar je iz preiskave trga 
razvidno, da vratar sistematično krši 
obveznosti iz členov 5 in 6, mu lahko 
Komisija naloži ravnalne ali strukturne 
ukrepe, ki so učinkoviti in potrebni za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija ima, kadar je to primerno, 
pravico zahtevati preskus popravnih 
ukrepov, da se optimizira njihova 
učinkovitost. Komisija zaključi preiskavo 
trga, tako da sprejme sklep čim prej in v 
vsakem primeru najpozneje v 12 mesecih 
od njenega začetka.

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija lahko v skladu z 
odstavkom 1 vratarje za določen čas omeji 
pri pridobitvah na področjih, ki so 
pomembna za to uredbo, če so te omejitve 
sorazmerne in potrebne za odpravo škode, 
ki je nastala zaradi večkratnih kršitev, ali 
za preprečitev nadaljnje škode za 
tekmovalnost in pravičnost notranjega 
trga.

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2



RR\1244436SL.docx 91/600 PE692.792v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko strukturne ukrepe 
v skladu z odstavkom 1 naloži samo, 
kadar ni na voljo enako učinkovitega 
ravnalnega ukrepa ali kadar bi bil vsak 
enako učinkovit ravnalni ukrep za 
zadevnega vratarja bolj obremenilen od 
strukturnega ukrepa.

črtano

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj tri 
sklepe o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Kadar Komisija vratarju v desetih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj dva 
sklepa o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Šteje se, da je vratar dodatno 
okrepil ali razširil svoj položaj vratarja v 
zvezi z značilnostmi iz člena 3(1), kadar se 
je njegov vpliv na notranji trg dodatno 
povečal, kadar se je dodatno povečal 
njegov pomen, ki ga ima kot vstopna 
točka, preko katere poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike, ali kadar 
ima pri izvajanju svojih operacij še bolj 
utrjen in trajen položaj.

črtano
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Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju v šestih mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so potrebni in 
ustrezni.

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju čim prej in v vsakem 
primeru najpozneje v štirih mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so učinkoviti in 
potrebni.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko kadar koli med 
preiskavo trga podaljša njeno trajanje, 
kadar je podaljšanje utemeljeno iz 
objektivnih razlogov in je sorazmerno. 
Podaljšanje se lahko nanaša na rok, do 
katerega mora Komisija sporočiti svoje 
ugovore, ali na rok za sprejetje končnega 
sklepa. Skupno trajanje katerega koli 
podaljšanja ali podaljšanj v skladu s tem 
odstavkom ne presega šestih 
mesecev.Komisija lahko upošteva zaveze v 
skladu s členom 23 in jih v sklepu določi 
za zavezujoče.

6. Komisija lahko med preiskavo trga 
podaljša njeno trajanje, kadar je to 
podaljšanje utemeljeno iz objektivnih 
razlogov in je sorazmerno. Podaljšanje se 
lahko nanaša na rok, do katerega mora 
Komisija sporočiti svoje ugovore, ali na 
rok za sprejetje končnega sklepa. Skupno 
trajanje katerega koli podaljšanja ali 
podaljšanj v skladu s tem odstavkom ne 
presega šestih mesecev.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Da bi Komisija zagotovila, da bo 
vratar dejansko izpolnjeval obveznosti iz 
členov 5 ali 6, redno pregleduje ukrepe, ki 
jih naloži v skladu z odstavkom 1. 
Komisija ima pravico te ukrepe 
spremeniti, če po preiskavi ugotovi, da 
niso učinkoviti.

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 18 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Komisija lahko uvede začasne 
ukrepe, če obstaja nevarnost resne in 
takojšnje škode za poslovne ali končne 
uporabnike vratarjev.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali sklepom od podjetij in 
podjetniških združenj zahteva, da 
predložijo vse potrebne informacije, tudi 
zaradi spremljanja, izvajanja in izvrševanja 
pravil iz te uredbe. Zahteva lahko tudi 
dostop do podatkovnih baz in algoritmov 
podjetij ter z enostavnim zahtevkom ali 
sklepom tudi pojasnila v zvezi z njimi.

1. Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali sklepom od podjetij in 
podjetniških združenj zahteva, da 
predložijo vse potrebne informacije, tudi 
zaradi spremljanja, izvajanja in izvrševanja 
pravil iz te uredbe. Zahteva lahko tudi 
dostop do podatkovnih baz, algoritmov 
podjetij in informacij o testih ter z 
enostavnim zahtevkom ali sklepom tudi 
pojasnila v zvezi z njimi.
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko zahteva informacije 
od podjetij in podjetniških združenj v 
skladu z odstavkom 1 tudi pred začetkom 
preiskave trga v skladu s členom 14 ali 
postopkom v skladu s členom 18.

2. Komisija lahko zahteva informacije 
od podjetij in podjetniških združenj v 
skladu z odstavkom 1 tudi pred začetkom 
preiskave trga v skladu s členom 14.
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede pravno podlago in namen zahteve 
ter določi rok, v katerem mora informacije 
prejeti. Prav tako navede sankcije, ki so 
določene v členu 26, in navede ali naloži 

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede namen zahteve, navede, do katerih 
informacij morajo zagotoviti dostop, in 
določi rok za izpolnitev zahteve. Prav tako 
navede sankcije, ki so določene v členu 26, 
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periodične denarne kazni, ki so določene v 
členu 27. Opozori tudi na pravico, da sklep 
predloži v pregled Sodišču.

in navede ali naloži periodične denarne 
kazni, ki so določene v členu 27. Opozori 
tudi na pravico, da sklep predloži v pregled 
Sodišču.
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko opravi razgovor s katero 
koli fizično ali pravno osebo, ki privoli v 
razgovor zaradi zbiranja informacij, 
povezanih s predmetom preiskave, tudi v 
zvezi s spremljanjem, izvajanjem in 
izvrševanjem pravil iz te uredbe.

Komisija in pristojni nacionalni organi 
lahko v skladu s členom 31c opravijo 
razgovor z vsako fizično ali pravno osebo, 
ki privoli v razgovor zaradi zbiranja 
informacij v zvezi s predmetom preiskave, 
tudi v zvezi s spremljanjem, izvajanjem in 
izvrševanjem pravil iz te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se lahko izvajajo tudi s pomočjo 
revizorjev ali strokovnjakov, ki jih imenuje 
Komisija v skladu s členom 24(2).

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se lahko izvajajo tudi s pomočjo 
revizorjev ali strokovnjakov, ki se 
menjavajo po načelu rotacije in jih 
imenuje Komisija v skladu s členom 24(2).
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in nepopravljive 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) odredi začasne 

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in neposredne škode 
za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) odredi začasne 
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ukrepe zoper vratarja na podlagi prima 
facie ugotovitve kršitve člena 5 ali 6.

ukrepe glede vratarja na podlagi prima 
facie ugotovitve kršitve člena 5 ali 6.
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sklep v skladu z odstavkom 1 se 
lahko sprejme samo v okviru postopka, ki 
se je začel z namenom morebitnega 
sprejetja sklepa o neizpolnjevanju 
obveznosti v skladu s členom 25(1). Ta 
sklep se uporablja v določenem obdobju in 
ga je mogoče podaljšati, kolikor je to 
potrebno in primerno.

2. Sklep v skladu z odstavkom 1 se 
sprejme samo v okviru postopka, ki se je 
začel z namenom morebitnega sprejetja 
sklepa o neizpolnjevanju obveznosti v 
skladu s členom 25(1). Ta sklep se 
uporablja v določenem obdobju in ga je 
mogoče podaljšati, kolikor je to potrebno 
in primerno.
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V nujnih primerih, ko bi lahko 
eden ali več vratarjev z novimi praksami 
ogrozilo tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev in ali pa bi te prakse utegnile biti 
nepoštene na podlagi člena 10(2) in bi 
zato lahko prišlo do hude in neposredne 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev, lahko Komisija zadevnim 
vratarjem naloži začasne ukrepe, da do te 
škode ne bi prišlo.
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Sklep iz odstavka 2a tega člena se 
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lahko sprejme le v okviru preiskave trga v 
skladu s členom 17 in v šestih mesecih od 
začetka te preiskave. Začasni ukrepi se 
uporabljajo za določeno obdobje in se v 
vsakem primeru podaljšajo ali umaknejo 
na podlagi končnega sklepa o preiskavi 
trga v skladu s členom 17.
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Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
obveznosti

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene 
zaveze določi za zavezujoče za zadevnega 
vratarja in izjavi, da ni več podlage za 
ukrepanje.
2. Komisija lahko na zahtevo ali 
lastno pobudo s sklepom znova začne 
zadevni postopek, kadar:
(a) pride do bistvene spremembe 
katerega koli od dejstev, na katerih je 
temeljil sklep;
(b) zadevni vratar ne izpolni zavez;
(c) je sklep temeljil na nepopolnih, 
netočnih ali zavajajočih informacijah, ki 
so jih dale na razpolago stranke.
3. Če Komisija meni, da zaveze, ki jih 
predloži zadevni vratar, ne morejo 
zagotoviti učinkovitega izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6, v sklepu o 
zaključku zadevnega postopka obrazloži, 
zakaj ni določila, da so navedene zaveze 
zavezujoče.
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Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme potrebne 
ukrepe za spremljanje učinkovitega 
izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe 
za spremljanje učinkovitega izvajanja in 
izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6 
ter sklepov, sprejetih v skladu s členi 7, 16, 
22 in 23.
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Predlog uredbe
Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24a
Pritožbeni mehanizem

1. Poslovni uporabniki, konkurenti 
in končni uporabniki osnovnih storitev 
platforme, pa tudi njihovi zastopniki in 
druge osebe s pravnim interesom, se lahko 
pristojnim nacionalnim organom pritožijo 
glede vsake prakse ali ravnanja vratarjev, 
ki spada na področje uporabe te uredbe, 
vključno z neizpolnjevanjem obveznosti.
Pristojni nacionalni organi te pritožbe 
ocenijo in o njih poročajo Komisiji.
Komisija preuči, ali obstajajo utemeljeni 
razlogi za začetek postopka na podlagi 
člena 18 ali za preiskavo trga na podlagi 
člena 14.
2. Za pritožbe, prijavo kršitev te 
uredbe in zaščito oseb, ki prijavijo take 
kršitve, se uporablja Direktiva 
(EU) 2019/1937.
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Predlog uredbe
Člen 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24b
Funkcija za zagotavljanje skladnosti

1. Vratarji vzpostavijo funkcijo za 
zagotavljanje skladnosti, ki je neodvisna 
od operativnih funkcij vratarja, in 
imenujejo eno ali več odgovornih oseb za 
zagotavljanje skladnosti, vključno z vodjo 
te funkcije.
2. Vratar zagotovi, da ima funkcija 
zagotavljanja skladnosti iz odstavka 1 
zadostna pooblastila, status in vire ter 
dostop do upravljalnega organa vratarja, 
da bi lahko preverjala skladnost vratarja s 
to uredbo.
3. Vratar tudi poskrbi, da imajo 
odgovorne osebe, imenovane v skladu z 
odstavkom 1, poklicne kvalifikacije, 
znanje, izkušnje in sposobnosti, potrebne 
za izpolnjevanje nalog iz odstavka 4.
Poleg tega vratar poskrbi, da je vodja 
funkcije za zagotavljanje skladnosti, 
imenovan v skladu z odstavkom 1, višji 
vodstveni delavec, ki je posebej odgovoren 
za funkcijo zagotavljanja skladnosti ter je 
neodvisen od operativnih funkcij in 
upravljalnega organa vratarja.
4. Vodja funkcije zagotavljanja 
skladnosti poroča neposredno 
upravljalnemu organu vratarja ter ima 
pooblastila za izražanje pomislekov in 
opozarjanje tega organa, kadar se 
pojavijo tveganja neizpolnjevanja 
obveznosti te uredbe, pri čemer to ne 
posega v odgovornosti upravljalnega 
organa v okviru njegovih nadzornih in 
vodstvenih funkcij.
Vodja funkcije zagotavljanja skladnosti se 
ne odstavi brez predhodne odobritve 
upravljalnega organa vratarja.
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5. Osebe za zagotavljanje skladnosti, 
ki jih vratar imenuje v skladu z 
odstavkom 1, preverjajo, ali vratar 
izpolnjuje obveznosti iz te uredbe, kar 
zajema vsaj naslednje naloge:
(a) organiziranje, spremljanje in 
nadzor ukrepov in dejavnosti vratarjev, 
namenjenih izpolnjevanju obveznosti iz te 
uredbe;
(b) obveščanje vodstva in zaposlenih 
vratarja ter svetovanje o ustreznih 
obveznostih iz te uredbe;
(c) po potrebi preverjanje 
izpolnjevanja zavez, ki so zavezujoče na 
podlagi člena 23, pri čemer to ne posega v 
možnost Komisije, da imenuje neodvisne 
zunanje strokovnjake na podlagi člena 
24(2);
(d) sodelovanje s Komisijo za namene 
te uredbe.
6. Vratarji Komisiji sporočijo ime in 
kontaktne podatke vodje funkcije 
zagotavljanja skladnosti.
7. Upravljalni organ vratarja določi 
izvajanje upravljalne ureditve, s katero 
poskrbi za neodvisnost funkcije 
zagotavljanja skladnosti, in sicer tudi z 
ločevanjem nalog v organizaciji vratarja 
in preprečevanjem nasprotij interesov; to 
ureditev nadzoruje in je zanjo odgovoren.

Predlog spremembe 189

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zavez, ki so bile določene za 
pravno zavezujoče v skladu s členom 23.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija sprejme sklep v 
12 mesecih po začetku postopka na 
podlagi člena 18.
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, zadevnemu vratarju 
sporoči predhodne ugotovitve. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral vratar 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

(Ne zadeva slovenske različice.)   
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vratar predloži Komisiji opis 
ukrepov, ki jih je sprejel za zagotovitev 
skladnosti s sklepom, sprejetim v skladu z 
odstavkom 1.

(Ne zadeva slovenske različice.)  
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
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globe v višini največ 10 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar ugotovi, da vratar 
namerno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje:

globe v višini najmanj 4 % in največ 20 % 
njegovega skupnega svetovnega prometa v 
predhodnem poslovnem letu, kadar 
ugotovi, da vratar namerno ali iz 
malomarnosti ne izpolnjuje:
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) obveznosti, da sporoči informacije, 
ki se zahtevajo v skladu s členom 12;
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) obveznosti, da sporoči informacije, 
ki se zahtevajo v skladu s členom 13, ali 
pa predloži netočne, nepopolne ali 
zavajajoče informacije;
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaveze, ki je bila določena za 
zavezujočo s sklepom v skladu s 
členom 23.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ne sporočijo informacij, ki se 
zahtevajo v skladu s členom 12, ali 
predložijo netočne, nepopolne ali 
zavajajoče informacije;

črtano
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ne predložijo opisa, ki se zahteva v 
skladu s členom 13;

črtano
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar podjetja izpolnijo zavezo, za 
izvršitev katere je bila naložena periodična 
denarna kazen, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), določi končni 
znesek periodične denarne kazni, ki je nižji 
od zneska iz prvotnega sklepa.

2. Kadar podjetja izpolnijo zavezo, za 
izvršitev katere je bila naložena periodična 
denarna kazen, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), določi končni 
znesek periodične denarne kazni.
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
treh letih.

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
petih letih.
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Predlog spremembe 201

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu s členom 7, členom 8(1), 
členom 9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 
ter členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju 
omogoči, da poda izjavo o:

1. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu s členom 7, členom 8(1), členom 
9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 ter 
členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju, tudi 
tretjim stranem s pravnim interesom, 
omogoči, da podajo izjavo o:
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Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja lahko predložijo 
svoja opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja, tudi tretje strani s 
pravnim interesom, lahko predložijo svoja 
opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.
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Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja predložili pripombe.

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja ter tretje strani s pravnim 
interesom predložili pripombe.
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Informacije, zbrane v skladu s 
členi 3, 12, 13, 19, 20 in 21, se uporabijo 
samo za namene te uredbe.

1. Informacije, zbrane v skladu s 
členi 3, 19, 20, 21 in 31d, se uporabijo 
samo za namene te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Informacije, zbrane na podlagi 
člena 12, se uporabljajo samo za namene 
te uredbe in Uredbe (ES) št. 139/2004.
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Informacije, zbrane na podlagi 
člena 13, se uporabljajo samo za namene 
te uredbe in Uredbe (ES) št. 2016/679.
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členoma 32 in 33, 
Komisija, organi držav članic, njihovi 
uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki 
delajo pod nadzorom teh organov, ter 
fizične ali pravne osebe, vključno z 

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členoma 12, 13, 31d, 32 
in 33, Komisija, organi držav članic, 
njihovi uradniki, uslužbenci in druge 
osebe, ki delajo pod nadzorom teh 
organov, ter fizične ali pravne osebe, 
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revizorji in strokovnjaki, imenovanimi v 
skladu s členom 24(2), ne razkrivajo 
informacij, ki jih pridobijo ali si jih 
izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 
obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.

vključno z revizorji in strokovnjaki, 
imenovanimi v skladu s členom 24(2), ne 
razkrivajo informacij, ki jih pridobijo ali si 
jih izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 
obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.
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Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a
Evropska skupina regulatorjev 

digitalnega sektorja na visoki ravni
1. Komisija ustanovi evropsko 
skupino regulatorjev digitalnega sektorja 
na visoki ravni (v nadaljnjem besedilu: 
skupina), in sicer v obliki strokovne 
skupine, ki jo sestavljajo predstavnik 
Komisije, predstavnik ustreznih organov 
Unije, predstavniki pristojnih organov 
vseh držav članic in predstavniki drugih 
pristojnih organov za posamezne sektorje, 
med drugim pristojnih organov za varstvo 
podatkov, za elektronske komunikacije in 
za varstvo potrošnikov.
2. Za namene odstavka 1 ustrezne 
nacionalne pristojne organe v skupini 
predstavljajo njihovi vodje. Komisija 
skupini zagotovi sekretariat, da bi olajšala 
njeno delo.
3. Delo skupine se lahko organizira v 
strokovnih delovnih skupinah, ki 
oblikujejo strokovne ekipe regulatorjev z 
različnih področij in Komisiji zagotavljajo 
visoko raven strokovnega znanja.
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Predlog uredbe
Člen 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31b
Naloge evropske skupine regulatorjev 

digitalnega sektorja na visoki ravni
1. Skupina Komisiji pomaga pri 
zagotavljanju dosledne uporabe te uredbe 
in spremljanju izpolnjevanja njenih 
določb s svetovanjem, strokovnim 
znanjem in priporočili. V ta namen ima 
skupina naslednje naloge:
(a) preučuje različne vidike 
sodelovanja in usklajevanja med Komisijo 
in državami članicami pri njihovih 
izvršilnih ukrepih, in sicer s 
spodbujanjem izmenjave informacij in 
primerov dobre prakse v zvezi z njihovim 
delom ter načelih in praksah odločanja, 
da bi razvile usklajen regulativni pristop;
(b) Komisiji daje priporočila glede 
tega, ali so potrebne preiskave trga na 
podlagi členov 14, 15, 16 in 17;
(c) Komisiji daje priporočila glede 
tega, ali je treba posodobiti določbe o 
obveznostih v členih 5 in 6 uredbe;
(d) Komisiji svetuje in zagotavlja 
strokovno znanje pri pripravi 
zakonodajnih predlogov in političnih 
pobud, tudi na podlagi člena 38;
(e) Komisiji svetuje in zagotavlja 
strokovno znanje pri pripravi delegiranih 
aktov;
(f) po potrebi Komisiji svetuje in 
zagotavlja strokovno znanje pri zgodnji 
pripravi izvedbenih aktov, preden jih 
Komisija predloži odboru v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011;
(g) Komisiji na zahtevo zagotavlja 
tehnično svetovanje in strokovno znanje 
za namene sprejetja sklepa o določitvi 
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ukrepov na podlagi člena 7.
2. Skupina Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o svojih dejavnostih ter 
daje priporočila in strateške predloge v 
zvezi z izvrševanjem te uredbe in drugimi 
zadevami, s čimer prispeva k oblikovanju 
usklajenega regulativnega pristopa k 
digitalnemu enotnemu trgu.
3. Skupina sprejme svoj poslovnik v 
skladu s pravili strokovnih skupin 
Komisije, določenimi s Sklepom 
Komisije C(2016)3301.
4. Sestanki skupine z deležniki in 
vratarji se vsak mesec zabeležijo in 
objavijo v skladu z registrom EU za 
preglednost.
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Predlog uredbe
Člen 31 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31c
Vloga nacionalnih organov za 

konkurenco in drugih pristojnih organov
1. Nacionalni organi za konkurenco 
in drugi pristojni organi, ki jih imenujejo 
države članice, Komisijo podpirajo pri 
preverjanju izpolnjevanja obveznosti iz te 
uredbe in ji o tem redno poročajo.
2. Nacionalni organi za konkurenco 
in drugi pristojni organi lahko ob 
usklajevanju Komisije podprejo preiskavo 
trga ali postopek na podlagi členov 7(2), 
15, 16, 17, 19, 20 in 21, in sicer z 
zbiranjem informacij in zagotavljanjem 
strokovnega znanja.
3. Nacionalni organi za konkurenco 
in drugi pristojni organi lahko zbirajo 
pritožbe v skladu s postopkom iz 
člena 24a.
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Predlog spremembe 211

Predlog uredbe
Člen 31 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31d
Sodelovanje in usklajevanje z državami 

članicami
1. Komisija in države članice tesno 
sodelujejo in usklajujejo izvršilne ukrepe 
za zagotovitev usklajenega, učinkovitega 
in dopolnjujočega se izvrševanja te 
uredbe.
2 Kadar namerava nacionalni organ 
začeti preiskavo o vratarjih na podlagi 
nacionalne zakonodaje iz člena 1(6), 
pisno obvesti Komisijo o prvem 
formalnem preiskovalnem ukrepu, preden 
ga začne izvajati ali takoj po tem. Ta 
informacija se lahko da na voljo tudi 
nacionalnim organom za konkurenco in 
drugim pristojnim organom v drugih 
državah članicah.
3. Kadar namerava nacionalni organ 
vratarjem naložiti obveznosti na podlagi 
nacionalne zakonodaje iz člena 1(6), 
Komisiji najpozneje 60 dni pred 
sprejetjem tega ukrepa predloži njegov 
osnutek in razloge zanj. Ta informacija se 
lahko da na voljo tudi nacionalnim 
organom za konkurenco in drugim 
pristojnim organom v drugih državah 
članicah. Če Komisija v teh 60 dneh 
zadevnemu nacionalnemu organu 
sporoči, da je osnutek ukrepa v nasprotju 
s to uredbo ali sklepom, ki ga je Komisija 
sprejela na podlagi te uredbe ali ki ga 
namerava sprejeti v že začetem postopku, 
nacionalni organ ukrepa ne sprejme.
4. Komisija in nacionalni organi za 
konkurenco in drugih pristojni organi 
držav članic, ki izvršujejo pravila iz 
člena 1(6), se lahko obveščajo o vsaki 
stvarni ali pravni zadevi, pri čemer si 
lahko izmenjujejo tudi zaupne 
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informacije.
5. Nacionalni organi za konkurenco 
in drugi pristojni organi držav članic, ki 
izvršujejo pravila iz člena 1(6), se lahko s 
Komisijo posvetujejo o vseh zadevah v 
zvezi z uporabo te uredbe.

Predlog spremembe 212

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za seje, na katerih se razpravlja o 
posebnih zadevah, lahko države članice 
imenujejo dodatnega predstavnika iz 
organa, ki ima ustrezno strokovno znanje 
za obravnavo teh zadev. To ne posega v 
pravico članov odbora, da jim pomagajo 
drugi strokovnjaki iz držav članic.
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Seje svetovalnega odbora za 
digitalne trge in Komisije s predstavniki 
vratarjev in deležniki se vsak mesec 
zabeležijo in objavijo v skladu z registrom 
EU za preglednost.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 

1. Dva ali več nacionalnih organov 
za konkurenco ali drugih pristojnih 
nacionalnih organov lahko od Komisije 
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obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

zahteva, da začne preiskavo v skladu s 
členi 15, 16, 17 ali 25. Zahtevo podprejo z 
dokazi. Komisija v štirih mesecih preuči, 
ali obstajajo utemeljeni razlogi za začetek 
preiskave. Kadar meni, da za začetek 
postopka ni zadostnih razlogov, lahko 
zahtevo zavrne in o razlogih za to obvesti 
zadevne pristojne organe. Komisija 
rezultate te ocene objavi.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevo podprejo z 
dokazi.

črtano

Predlog spremembe 216

Predlog uredbe
Člen 36 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbene določbe Podrobna ureditev

Predlog spremembe 217

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte v zvezi s: členi 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, in sicer:

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi določi podrobno ureditev 
za uporabo v zvezi z:

Predlog spremembe 218

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi o tem, kako se zagotovi 
izbira in kako se izrazi privolitev na 
podlagi člena 5(a);

Predlog spremembe 219

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi o tem, kako se predložijo 
informacije o ceni in nadomestilu na 
podlagi člena 5(g);

Predlog spremembe 220

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) praktično ureditvijo za sodelovanje 
in usklajevanje med Komisijo in državami 
članicami, določenima v členu 31d.
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. praktičnimi ureditvami za 
sodelovanje in usklajevanje med Komisijo 
in državami članicami, določeni v 
členu 1(7). Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4). Komisija pred 
sprejetjem katerih koli ukrepov v skladu z 

2. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4). Komisija pred 
sprejetjem katerih koli ukrepov v skladu z 
odstavkom 1 objavi njihove osnutke in 
pozove vse zainteresirane strani, da 
predložijo pripombe v roku, ki ga določi in 
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odstavkom 1 objavi njihove osnutke in 
pozove vse zainteresirane strani, da 
predložijo pripombe v roku, ki ga določi in 
ki ni krajši od enega meseca.

ki ni krajši od enega meseca.

Predlog spremembe 222

Predlog uredbe
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Smernice

Za lažje izpolnjevanje obveznosti vratarjev 
iz členov 5, 6, 12 in 13 in njihovo 
izvrševanje Komisija obveznosti iz 
navedenih členov dopolni s smernicami, 
če meni, da je to ustrezno. Komisija lahko 
po potrebi in če je primerno, organe za 
standardizacijo pooblasti, da oblikujejo 
standarde za lažje izvajanje obveznosti.
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6) 
in člena 9(1) za petletno obdobje z 
začetkom od DD. MM. LLLL. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov iz 
člena 3(6) in člena 10 za petletno obdobje z 
začetkom od DD. LLLL. Komisija pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 
devet mesecev pred koncem petletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 224
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6) 
in člena 9(1) lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6) 
in člena 10 lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37a
Sprememba Direktive (EU) 2019/1937

V delu XX Priloge k Direktivi (EU) 
2019/1937 se doda naslednja točka:
„Uredba (EU) … /… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o XX (EU) 
2021/XXX in spremembi Direktive (EU) 
2019/37 (UL L …, …)“.
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Predlog uredbe
Člen 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37b
Spremembe Direktive (EU) 2020/1828 o 

zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih 
interesov potrošnikov

V Prilogi I se doda naslednje:
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„(X) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih 
trgih)“

Predlog spremembe 227

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se začne uporabljati šest 
mesecev po začetku njene veljavnosti.

Ta uredba se začne uporabljati dva meseca 
po začetku njene veljavnosti.

Predlog spremembe 228

Predlog uredbe
Priloga 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a. „Splošno“
1. Namen te priloge je za namene 
točke (b) člena 3(2) določiti metodologijo 
za prepoznavanje in izračun števila 
„končnih uporabnikov“ in „poslovnih 
uporabnikov“ za vsako jedrno platformno 
storitev, opredeljeno v členu 2(2). Je 
referenca, ki podjetju omogoča, da oceni, 
ali njegove jedrne platformne storitve 
dosegajo kvantitativne mejne vrednosti iz 
člena 3(2)(b) in ali se torej zanje 
predpostavlja, da izpolnjuje pogoj iz 
člena 3(1)(b). Zato je ta metodologija 
pomembna tudi za vsako širšo oceno na 
podlagi člena 3(6). Podjetje je odgovorno 
za kar najboljšo približno oceno v skladu s 
skupnimi načeli in posebno metodologijo 
iz te priloge. Ta priloga Komisiji nikakor 
ne preprečuje, da od podjetja, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, 
zahteva predložitev informacij, potrebnih 
za prepoznavanje in izračun števila 
„končnih uporabnikov“ in „poslovnih 
uporabnikov“. Pri tem je Komisija vezana 
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na roke, določene v ustreznih določbah te 
uredbe. Nobena določba te priloge ne bi 
smela biti pravna podlaga za sledenje 
uporabnikom. Metodologija iz te priloge 
prav tako ne vpliva na obveznosti iz 
Uredbe, zlasti tiste iz člena 3(3) in (6) ter 
člena 11(1). Izpolnjevanje zahtev iz 
člena 11(1) pomeni tudi prepoznavanje in 
izračun števila končnih uporabnikov in 
poslovnih uporabnikov na podlagi 
natančnega merjenja ali najboljšega 
razpoložljivega približka – v skladu z 
dejanskimi zmogljivostmi podjetja, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, za 
tovrstna prepoznavanje in izračun v 
danem trenutku. Te meritve ali najboljši 
razpoložljivi približek so skladni s tistimi, 
ki so sporočeni v skladu s členom 13, in te 
tudi vključujejo.
2. Člen 2(16) in (17) opredeljuje pojma 
„končnega uporabnika“ in „poslovnega 
uporabnika“, ki sta skupna za vse jedrne 
platformne storitve. 

3. Za prepoznavanje in izračun števila 
„končnih uporabnikov“ in „poslovnih 
uporabnikov“ se v tej prilogi uporablja 
pojem „edinstveni uporabniki“. Pojem 
„edinstveni uporabniki“ zajema „končne 
uporabnike“ in „poslovne uporabnike“, ki 
se v določenem časovnem obdobju (tj. en 
mesec za „končne uporabnike“ in eno leto 
za „poslovne uporabnike“) štejejo samo 
enkrat za zadevno jedrno platformno 
storitev, ne glede na to, kolikokrat so v 
tem obdobju uporabljali zadevno jedrno 
platformno storitev. To ne vpliva na 
dejstvo, da lahko ista fizična ali pravna 
oseba hkrati predstavlja končnega 
uporabnika in poslovnega uporabnika za 
različne jedrne platformne storitve.
b. „končni uporabniki“;
4. Število „edinstvenih uporabnikov“ v 
primeru „končnih uporabnikov“: 
Edinstveni uporabniki se prepoznajo v 
skladu z najbolj natančno metriko, ki jo 
sporoči podjetje, ki zagotavlja katero od 
jedrnih platformnih storitev, in sicer:
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a. Pri zbiranju podatkov o uporabi 
jedrnih platformnih storitev v 
okoljih, kjer je potreben vpis ali 
prijava, naj bi bilo tveganje 
podvajanja na prvi pogled še 
najmanjše, na primer v zvezi z 
vedenjem uporabnikov na 
napravah ali platformah. Zato 
podjetje predloži zbirne 
anonimizirane podatke o številu 
edinstvenih uporabnikov na 
zadevno jedrno platformno storitev 
na podlagi okolij, kjer je potreben 
vpis ali prijava, če ti podatki 
obstajajo.
b. Pri jedrnih platformnih 
storitvah, do katerih končni 
uporabniki dostopajo (tudi) izven 
okolij, kjer je potreben vpis ali 
prijava, podjetje predloži tudi 
zbirne anonimizirane podatke o 
številu edinstvenih končnih 
uporabnikov zadevne jedrne 
platformne storitve na podlagi 
druge metrike, ki zajema tudi 
končne uporabnike izven okolij, 
kjer je potreben vpis ali prijava, na 
primer na podlagi naslovov 
internetnega protokola, 
identifikatorjev piškotkov ali 
drugih identifikatorjev, kot so 
oznake za radiofrekvenčno 
identifikacijo, če so ti naslovi ali 
identifikatorji (objektivno) 
potrebni za zagotavljanje jedrnih 
platformnih storitev.

5. V členu 3(2) se tudi zahteva, da število 
„mesečnih končnih uporabnikov“ temelji 
na povprečnem številu mesečnih končnih 
uporabnikov v najmanj šestmesečnem 
obdobju zadnjega poslovnega leta. 
Podjetje, ki zagotavlja eno ali več jedrnih 
platformnih storitev, lahko v danem letu 
zanemari skrajne izmerjene vrednosti. 
Skrajne izmerjene vrednosti same po sebi 
pomenijo tiste, ki so zunaj običajnih 
vrednosti, npr. ob vrhuncu prodaje, do 
katerega je prišlo v enem mesecu danega 
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leta, vendar se pri njih ne upošteva redna 
in predvidljiva letna prodaja.
c. „Poslovni uporabniki“
6. Število „edinstvenih uporabnikov“ v 
primeru „poslovnih uporabnikov“ se, kjer 
je ustrezno, določi na podlagi računov, pri 
čemer vsak posamezni poslovni račun, ki 
je povezan z uporabo jedrne platformne 
storitve podjetja, predstavlja enega 
samega poslovnega uporabnika te storitve. 
Če se za dano jedrno platformno storitev 
ne uporablja poslovni račun, podjetje, ki 
to storitev zagotavlja, število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov določi s 
sklicevanjem na zadevno podjetje.
d. „Predložitev informacij“
7. Podjetje, ki predloži informacije o 
številu končnih uporabnikov in poslovnih 
uporabnikov na jedrno platformno 
storitev, je odgovorno za to, da so ti 
podatki popolni in točni. V zvezi s tem 
velja:

a. Podjetje je odgovorno za 
predložitev podatkov za zadevno 
jedrno platformno storitev, pri 
čemer se izogiba temu, da bi bilo v 
informacijah, ki jih predloži 
Komisiji, preštetih premalo ali 
preveč končnih uporabnikov in 
poslovnih uporabnikov (na primer 
kadar uporabniki dostopajo do 
jedrnih platformnih storitev prek 
različnih platform ali naprav).
b. Podjetje je odgovorno za dajanje 
natančnih in jedrnatih pojasnil o 
metodologiji, uporabljeni za 
pridobitev informacij, ki jih 
predloži Komisiji, pa tudi o 
morebitnem tveganju za premalo 
ali preveč preštetih končnih 
uporabnikov in poslovnih 
uporabnikov na jedrno platformno 
storitev ter o sprejetih rešitvah za 
obravnavo tega tveganja.
c. Kadar ima Komisija pomisleke 
glede točnosti podatkov, ki jih je 
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predložilo podjetje, ki zagotavlja 
jedrne platformne storitve, ji to 
podjetje predloži podatke, ki 
temeljijo na alternativni metriki.

8. Za izračun števila „končnih 
uporabnikov“ in „poslovnih 
uporabnikov“:

a. Podjetje, ki zagotavlja jedrne 
platformne storitve, ne šteje 
jedrnih platformnih storitev, ki 
spadajo v isto kategorijo jedrnih 
platformnih storitev na podlagi 
člena 2(2), kot različnih, če bi bil 
glavni razlog za to razlikovanje ta, 
da se zagotavljajo z različnimi 
domenskimi imeni – najsi bodo 
vrhnje državne domene (ccTLD) 
ali pa generične vrhnje domene 
(gTLD) –, ali geografski atributi.
b. Podjetje, ki zagotavlja jedrne 
platformne storitve, šteje kot 
različne jedrne platformne storitve 
tiste storitve, ki jih kljub temu, da 
spadajo v isto kategorijo jedrnih 
platformnih storitev na podlagi 
člena 2(2), njihovi končni 
uporabniki ali poslovni uporabniki 
ali oboji, tudi če so ti končni 
uporabniki ali poslovni uporabniki 
lahko isti, uporabljajo za različne 
namene.
c. Podjetje, ki zagotavlja jedrne 
platformne storitve, šteje kot 
različne jedrne platformne storitve 
tiste storitve, ki jih sicer ponuja 
integrirano, vendar (i) ne spadajo 
v isto kategorijo jedrnih 
platformnih storitev na podlagi 
člena 2(2) ali (ii) ki jih kljub temu, 
da spadajo v isto kategorijo jedrnih 
platformnih storitev na podlagi 
člena 2(2), njihovi končni 
uporabniki ali poslovni uporabniki 
ali oboji, tudi če so ti končni 
uporabniki ali poslovni uporabniki 
lahko isti, uporabljajo za različne 
namene.
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e. „Posebne opredelitve pojmov“
9. Posebne opredelitve pojmov glede na 
jedrno platformno storitev: V 
nadaljevanju so navedene posebne 
opredelitve pojmov „končni uporabniki“ 
in „poslovni uporabniki“ za posamezno 
jedrno platformno storitev.

Predlog spremembe 229

Predlog uredbe
Priloga 1 – razpredelnica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Jedrna platformna storitev Končni uporabniki Poslovni uporabniki

Spletne posredniške storitve Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabili 
spletno posredniško storitev, 
na primer z aktivno prijavo, 
iskanjem, klikanjem ali 
drsnim premikanjem, ali so 
prek spletne posredniške 
storitve vsaj enkrat v 
mesecu opravili transakcijo. 

Število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov, ki 
so na seznamu spletne 
posredniške storitve imeli 
celo leto registriran vsaj en 
proizvod ali so v danem letu 
opravili transakcijo, ki jo je 
omogočila spletna 
posredniška storitev.

Spletni iskalniki Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabili 
spletni iskalnik, na primer z 
iskanjem. 

Število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov s 
poslovnimi spletišči (tj. 
spletišče, ki se uporablja v 
poslovne ali poklicne 
namene), ki jih je spletni 
iskalnik v danem letu 
indeksiral ali ki so del 
njegovega indeksa.

Spletne storitve družbenega 
mreženja 

Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabili 
spletno storitev družbenega 
mreženja, na primer z 
aktivno prijavo, odprtjem 
strani, drsnim 

Število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov, ki 
so vpisani na seznam 
podjetij ali imajo poslovni 
račun v spletni storitvi 
družbenega mreženja in so 
na kakršen koli način vsaj 



RR\1244436SL.docx 121/600 PE692.792v02-00

SL

premikanjem, klikanjem, 
vščekanjem, iskanjem, 
objavo ali komentiranjem.

enkrat v letu uporabili 
storitev, na primer z aktivno 
prijavo, odprtjem strani, 
drsnim premikanjem, 
klikanjem, vščekanjem, 
iskanjem, objavo, 
komentiranjem ali uporabo 
njenih orodij za podjetja.

Platformne storitve za 
souporabo videov 

Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabili 
storitev platforme za 
souporabo videov, na 
primer s predvajanjem dela 
avdiovizualne vsebine, 
iskanjem ali nalaganjem 
avdiovizualne vsebine, zlasti 
videoposnetkov, ki jih 
ustvarijo uporabniki. 

Število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov, ki 
so v danem letu zagotovili 
vsaj eno avdiovizualno 
vsebino, ki je bila naložena 
ali predvajana v okviru 
storitve platforme za 
souporabo videov. 

Medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od 
številke 

Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu na kakršen 
koli način vzpostavili 
komunikacijo prek 
medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od 
številke, ali so v njej 
sodelovali.

Število edinstvenih 
poslovnih uporabnikov, ki 
so vsaj enkrat v danem letu 
uporabili poslovni račun ali 
so kako drugače na kakršen 
koli način vzpostavili 
komunikacijo prek 
medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od 
številke, ali so v njej 
sodelovali, da bi neposredno 
komunicirali s končnim 
uporabnikom.

Operacijski sistemi Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabili 
napravo z operacijskim 
sistemom, ki je bil aktiviran, 
posodobljen ali rabljen.

Število edinstvenih 
razvijalcev, ki so v danem 
letu objavili, posodobili ali 
ponudili vsaj eno 
programsko aplikacijo ali 
programsko opremo z 
uporabo programskega 
jezika ali kakršnih koli 
orodij za razvoj programske 
opreme v okviru 
operacijskega sistema 
oziroma ki kakor koli 
delujejo v operacijskem 
sistemu. 

Računalniške storitve v Število edinstvenih končnih Število edinstvenih 
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oblaku uporabnikov, ki so vsaj 
enkrat v mesecu uporabljali 
storitve računalništva v 
oblaku zadevnega 
ponudnika storitev 
računalništva v oblaku v 
zameno za kakršno koli 
plačilo, ne glede na to, ali se 
to plačilo izvede v istem 
mesecu.

poslovnih uporabnikov, ki 
so v danem letu zagotavljali 
kakršne koli storitve 
računalništva v oblaku, ki 
so gostovale v infrastrukturi 
oblaka zadevnega 
ponudnika storitev 
računalništva v oblaku.

Oglaševalske storitve Lastniška prodaja 
oglaševalskega prostora

Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so bili vsaj 
enkrat v mesecu 
izpostavljeni oglasu.

Oglaševalsko posredovanje 
(vključno z oglaševalskimi 
omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi 
drugimi oglaševalskimi 
posredniškimi storitvami)

Število edinstvenih končnih 
uporabnikov, ki so bili vsaj 
enkrat v mesecu 
izpostavljeni oglasu, ki je 
sprožil storitev 
posredovanja oglaševanja.

Lastniška prodaja 
oglaševalskega prostora

Število enkratnih 
oglaševalcev, katerih oglas 
se je je prikazal vsaj enkrat 
v danem letu.

Oglaševalsko posredovanje 
(vključno z oglaševalskimi 
omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in drugimi 
oglaševalskimi 
posredniškimi storitvami)

Število enkratnih poslovnih 
uporabnikov (vključno z 
oglaševalci, založniki ali 
drugimi posredniki), ki so v 
danem letu sodelovali prek 
storitve oglaševalskega 
posredovanja ali so jo 
uporabili. 
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28.10.2021

MNENJE ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Pripravljavka mnenja: Stéphanie Yon-Courtin

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino, potrošnikom pa 
omogočajo širšo ponudbo izdelkov in 
storitev. Z zagotavljanjem dostopa do 
kritične infrastrukture so bistvene za 
digitalno gospodarstvo. Pomembno vlogo 
bi lahko imele tudi pri varovanju svobode 
in pluralnosti medijev, med drugim z 
razširjanjem novic in spodbujanjem javne 
razprave.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kombinacija navedenih značilnosti 
vratarjev bo v veliko primerih verjetno 
povzročila huda neravnovesja v pogajalski 
moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje 
za poslovne in tudi končne uporabnike 
jedrnih platformnih storitev, ki jih 
opravljajo vratarji, kar bo negativno 
vplivalo na cene, kakovost, izbiro in 
inovativnost storitev.

(4) Kombinacija navedenih značilnosti 
vratarjev bo v veliko primerih verjetno 
povzročila huda neravnovesja v pogajalski 
moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje 
za poslovne in tudi končne uporabnike 
jedrnih platformnih storitev, ki jih 
opravljajo vratarji, kar bo negativno 
vplivalo na cene, kakovost, zasebnost, 
varnostne standarde, financiranje 
tradicionalnih založnikov, izbiro in 
inovativnost storitev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne nacionalne regulativne rešitve 
za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev.

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne nacionalne regulativne rešitve 
za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega so 
se pojavile različne regulativne rešitve in s 
tem razdrobljenosti notranjega trga, to pa je 
povečalo tveganje višjih stroškov 
izpolnjevanja obveznosti zaradi različnih 
sklopov nacionalnih regulativnih zahtev.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

(7) Cilj te uredbe je zato prispevati k 
pravilnemu delovanju notranjega trga s 
povečanjem ravni varstva potrošnikov in z 
določitvijo pravil za zagotovitev 
konkurenčnosti in pravičnosti za digitalni 
sektor na splošno ter zlasti za poslovne 
uporabnike in končne uporabnike jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavljajo 
prav vratarji. Poslovnim in končnim 
uporabnikom jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, bi bilo treba v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Razdrobljenost notranjega trga se 
lahko učinkovito prepreči le, če se državam 
članicam onemogoči uporaba nacionalnih 
pravil, specifičnih za vrste podjetij in 

(9) Razdrobljenost notranjega trga se 
lahko učinkovito prepreči le, če se državam 
članicam onemogoči uporaba nacionalnih 
pravil, specifičnih za vrste storitev in 
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storitev iz te uredbe. Ker je namen te 
uredbe dopolniti izvrševanje 
konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi 
navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 
in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila 
o konkurenci in druga nacionalna pravila o 
konkurenci glede enostranskega ravnanja, 
ki temeljijo na individualizirani oceni 
položajev in ravnanja na trgu, vključno z 
verjetnimi učinki in natančnim obsegom 
prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem 
omogočajo, da učinkovito in objektivno 
utemeljijo zadevno ravnanje. Vendar 
uporaba zadnjenavedenih pravil ne bi 
smela vplivati na obveznosti, ki se s to 
uredbo nalagajo vratarjem, ter na enotno 
in učinkovito izpolnjevanje teh obveznosti 
na notranjem trgu.

njihove ponudnike iz te uredbe. Ker je 
namen te uredbe dopolniti izvrševanje 
konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi 
navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 
in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila 
o konkurenci in druga nacionalna pravila o 
konkurenci glede enostranskega ravnanja, 
ki temeljijo na individualizirani oceni 
položajev in ravnanja na trgu, vključno z 
verjetnimi učinki in natančnim obsegom 
prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem 
omogočajo, da učinkovito in objektivno 
utemeljijo zadevno ravnanje. Skladno 
uporabo teh pravil je mogoče učinkovito 
doseči le, če si lahko Komisija in države 
članice izmenjujejo zaupne informacije, 
tesno sodelujejo in usklajujejo svoje 
izvršilne ukrepe, da bi zagotovile skladne, 
učinkovite in dopolnjujoče se rezultate. Za 
ohranjanje notranjega trga bi morala 
imeti Komisija poleg tega možnost, da 
prepreči sprejetje nacionalnih ukrepov, ki 
temeljijo na strožji nacionalni zakonodaji 
in niso v skladu s to uredbo ali sklepom, ki 
ga je Komisija sprejela na podlagi te 
uredbe.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 
vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali, ne glede na 
dejanske, verjetne ali predvidene učinke 

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 
vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali ter da bodo 
ustrezne pravice poslovnih in končnih 
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ravnanja danega vratarja, zajetega s to 
uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj 
te uredbe je torej varovanje pravnega 
interesa, ki je drugačen od pravnega 
interesa zadevnih pravil, in zato ne bi 
smela posegati v njihovo uporabo.

uporabnikov zaščitene, ne glede na 
dejanske, verjetne ali predvidene učinke 
ravnanja danega vratarja, zajetega s to 
uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj 
te uredbe je torej varovanje pravnega 
interesa, ki je drugačen od pravnega 
interesa zadevnih pravil, in dopolnitev 
njihove uporabe.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, spletni brskalniki, 
operacijski sistemi, spletne storitve 
družbenega mreženja, platformne storitve 
platform za souporabo videov, medosebne 
komunikacijske storitve, neodvisne od 
številke, storitve računalništva v oblaku, 
virtualni pomočniki in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in torej spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve bi morale biti vključene ne glede 
na tehnologijo, ki se uporablja za njihovo 
zagotavljanje. Zato bi morali virtualni in 
glasovni pomočniki ter druge povezane 
naprave spadati na področje uporabe te 
uredbe, ne glede na to, ali se njihova 
programska oprema šteje za operacijski 
sistem, spletno posredniško storitev ali 
iskalnik. Spletne posredniške storitve se 
lahko uporabljajo tudi na področju 
finančnih storitev in lahko posredujejo ali 
se uporabljajo za zagotavljanje takih 
storitev, ki so neizčrpno navedene v 
Prilogi II k Direktivi (EU) 2015/1535 
Evropskega parlamenta in Sveta. V 
nekaterih okoliščinah bi moral pojem 
končnih uporabnikov zajemati uporabnike, 
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ki se običajno štejejo za poslovne 
uporabnike, vendar v danih razmerah 
jedrnih platformnih storitev ne uporabljajo 
za zagotavljanje blaga ali storitev drugim 
končnim uporabnikom, na primer podjetja, 
ki za lastne namene uporabljajo storitve 
računalništva v oblaku.

__________________ __________________

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Če vratar opravlja več jedrnih 
platformnih storitev, bi morala biti možna 
ločena avtentikacija, na primer 
ustvarjanje posebnega uporabniškega 
računa za vsako jedrno platformno 
storitev. Za račune poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne bi smela veljati obveznost 
kombiniranja ali povezovanja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vratarji lahko opravljajo tudi 
pomožne storitve, ki so namenjene 
končnim uporabnikom poleg jedrnih 
storitev in ki jih povprečni uporabnik ne 
razlikuje. Pomožne storitve bi lahko 
konkurirale poslovnim uporabnikom 
jedrne platformne storitve in znatno 
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prispevale k neravnovesju na danem trgu 
ter na koncu nepošteno povečale moč 
vratarja, tudi v zvezi z njegovimi 
poslovnimi partnerji, kot so dobavitelji 
blaga ali storitev, ki se zanašajo na 
pomožno storitev. Da se vratarjem 
prepreči nepravično izkoriščanje prenosa 
moči, ki ga ponuja zagotavljanje 
pomožnih storitev, bi morale tudi za 
pomožne storitve veljati obveznosti, ki se 
uporabljajo za jedrne platformne storitve.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Dejstvo, da se lahko digitalna 
storitev opredeli kot jedrna platformna 
storitev, ker je razširjena in se pogosto 
uporablja ter je pomembna za povezovanje 
poslovnih in končnih uporabnikov, samo 
po sebi ni razlog za dovolj resne pomisleke 
glede tekmovalnosti in nepoštenih praks. 
Taki pomisleki se pojavijo šele, če je 
jedrna platformna storitev pomembna 
vstopna točka in jo upravlja ponudnik z 
znatnim vplivom na notranjem trgu ter 
utrjenim in trajnim položajem ali 
ponudnik, ki bo predvidoma imel tak 
položaj v bližnji prihodnosti. Skladno s tem 
bi se moral usmerjen sklop harmoniziranih 
pravil iz te uredbe uporabljati le za 
podjetja, imenovana na podlagi teh treh 
objektivnih meril, in le za tiste njihove 
jedrne platformne storitve, ki so vsaka 
posebej pomembna vstopna točka, preko 
katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike.

(15) Dejstvo, da se lahko digitalna 
storitev opredeli kot jedrna platformna 
storitev, ker je razširjena in se pogosto 
uporablja ter je pomembna za povezovanje 
poslovnih in končnih uporabnikov, samo 
po sebi ni razlog za dovolj resne pomisleke 
glede tekmovalnosti in nepoštenih praks. 
Taki pomisleki se pojavijo šele, če je 
jedrna platformna storitev pomembna 
vstopna točka in jo upravlja ponudnik z 
znatnim vplivom na notranjem trgu ter 
utrjenim in trajnim položajem ali 
ponudnik, ki bo predvidoma imel tak 
položaj v bližnji prihodnosti. Skladno s tem 
bi se moral usmerjen sklop harmoniziranih 
pravil iz te uredbe uporabljati le za 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, 
imenovana na podlagi teh treh objektivnih 
meril, in le za tiste njihove jedrne 
platformne storitve, ki so vsaka posebej 
pomembna vstopna točka, preko katere 
poslovni uporabniki dosežejo končne 
uporabnike.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi se zagotovila učinkovita 
uporaba te uredbe v zvezi s ponudniki 
jedrnih platformnih storitev, ki 
najverjetneje izpolnjujejo te objektivne 
zahteve, in v primerih, v katerih je 
nepošteno ravnanje, ki zmanjšuje 
tekmovalnost, najpogostejše in ima 
največji vpliv, bi bilo treba Komisiji 
omogočiti, da kot vratarje neposredno 
imenuje tiste ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki dosegajo nekatere 
kvantitativne mejne vrednosti. Za taka 
podjetja bi bilo treba v vsakem primeru 
uporabiti hitre postopke imenovanja, ki bi 
se morali začeti takoj po začetku 
veljavnosti te uredbe.

(16) Da bi se zagotovila učinkovita 
uporaba te uredbe v zvezi s ponudniki 
jedrnih platformnih storitev, ki 
najverjetneje izpolnjujejo te objektivne 
zahteve, in v primerih, v katerih je 
nepošteno ravnanje, ki zmanjšuje 
tekmovalnost, najpogostejše in ima 
največji vpliv, bi bilo treba Komisiji 
omogočiti, da kot vratarje neposredno 
imenuje tiste ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki dosegajo nekatere 
kvantitativne mejne vrednosti. Za takšne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev bi 
bilo treba v vsakem primeru uporabiti hitre 
postopke imenovanja, ki bi se morali začeti 
takoj po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj treh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 

Prepričljiva pokazatelja, da ima ponudnik 
jedrnih platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, sta zelo velik promet v Uniji in 
zagotavljanje jedrne platformne storitve v 
vsaj dveh državah članicah. To prav tako 
velja, kadar ima ponudnik jedrne 
platformne storitve v vsaj dveh državah 
članicah zelo veliko tržno kapitalizacijo ali 
enakovredno pošteno tržno vrednost. Zato 
bi bilo treba predvidevati, da ima ponudnik 
jedrnih platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj dveh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
treba upoštevati enakovredno pravično 
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treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Aktivni končni uporabniki in 
poslovni uporabniki bi morali biti 
opredeljeni na način, ki bi ustrezno 
odražal vlogo in doseg zadevne konkretne 
jedrne platformne storitve. Da bi 
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vratarjem zagotovili pravno varnost, bi 
morali biti za vsako jedrno platformno 
storitev določeni elementi takih 
opredelitev.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj treh državah članicah.

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj dve leti 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj dveh državah članicah.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ponudniki jedrnih platformnih 
storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne 
vrednosti, vendar lahko z ustrezno 
utemeljenimi argumenti dokažejo, da v 
razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno 
jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo 
objektivnih zahtev za vlogo vratarja, ne bi 
smeli biti neposredno imenovani kot taki, 
ampak šele po nadaljnji preiskavi. Za 
predložitev dokazov, da se domneva na 
podlagi doseganja kvantitativnih mejnih 
vrednosti ne bi smela uporabiti za 
določenega ponudnika, bi moral biti 
odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi 
morala pri oceni upoštevati le elemente, 
neposredno povezane z zahtevami glede 
vloge vratarja, in sicer, ali gre za 

(23) Ponudniki jedrnih platformnih 
storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne 
vrednosti, vendar lahko z ustrezno 
utemeljenimi argumenti dokažejo, da v 
razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno 
jedrno platformno storitev, izjemoma ne 
izpolnjujejo objektivnih zahtev za vlogo 
vratarja, čeprav dosegajo vse kvantitativne 
mejne vrednosti, ne bi smeli biti 
neposredno imenovani kot taki, ampak šele 
po nadaljnji preiskavi teh argumentov. Za 
predložitev trdnih dokazov, da se domneva 
na podlagi doseganja kvantitativnih mejnih 
vrednosti ne bi smela uporabiti za 
določenega ponudnika, bi moral biti 
odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi 
morala pri oceni upoštevati le elemente, 
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pomembno vstopno točko, ki jo upravlja 
ponudnik z velikim vplivom na notranji trg 
ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in 
trajnim položajem. Utemeljitve iz 
gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi se 
dokazala učinkovitost, ki izhaja iz posebne 
vrste ravnanja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, bi bilo treba zavrniti, 
saj niso upoštevne za imenovanje vratarja. 
Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno 
ovira preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

neposredno povezane z zahtevami glede 
vloge vratarja, in sicer, ali gre za 
pomembno vstopno točko, ki jo upravlja 
ponudnik z velikim vplivom na notranji trg 
ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in 
trajnim položajem. Utemeljitve iz 
gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi se 
dokazala učinkovitost, ki izhaja iz posebne 
vrste ravnanja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, bi bilo treba zavrniti, 
saj niso upoštevne za imenovanje vratarja. 
Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno 
ovira preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Zagotoviti bi bilo treba tudi, da se 
oceni vloga vratarja ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev, ki ne dosegajo vseh 
kvantitativnih mejnih vrednosti, ob 
upoštevanju splošnih objektivnih zahtev, in 
sicer, da imajo znaten vpliv na notranji trg, 
da delujejo kot pomembna vstopna točka, 
preko katere lahko poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike, ter da imajo 
pri izvajanju svojih operacij korist od 
trajnega in utrjenega položaja ali da jo 
bodo predvidoma imeli v bližnji 
prihodnosti.

(24) Zagotoviti bi bilo treba, da se oceni 
vloga vratarja ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev, ki ne dosegajo vseh 
kvantitativnih mejnih vrednosti, ob 
upoštevanju splošnih objektivnih zahtev, in 
sicer, da imajo znaten vpliv na notranji trg, 
da delujejo kot pomembna vstopna točka, 
preko katere lahko poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike, ter da imajo 
pri izvajanju svojih operacij korist od 
trajnega in utrjenega položaja ali da jo 
bodo predvidoma imeli v bližnji 
prihodnosti, pri tem pa upoštevati tudi 
njihov dejanski ali potencialni tržni delež 
na ustreznem trgu.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Podjetja lahko 
poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno posredovati, preden se trg 
nepovratno prevesi.

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Ponudniki jedrnih 
platformnih storitev lahko poskusijo 
povzročiti to prevešanje in postati vratarji z 
uporabo nekaterih nepoštenih pogojev in 
praks, ki se urejajo s to uredbo. V takem 
primeru se zdi primerno posredovati, 
preden se trg nepovratno prevesi.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 
uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju po regulativnem 
dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
pravicami tretjih oseb.

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Če je primerno, bi se morala 
obvezna pravila uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev 
znotraj podjetja, kateremu pripadajo. 
Poleg tega bi morali biti izvedbeni ukrepi, 
ki jih lahko Komisija s sklepom naloži 
vratarju po regulativnem dialogu, 
učinkovito zasnovani ob upoštevanju 
značilnosti jedrnih platformnih storitev in 
možnih tveganj izogibanja ukrepom ter v 
skladu z načelom sorazmernosti in 
temeljnimi pravicami zadevnih podjetij, pa 
tudi temeljnimi pravicami tretjih oseb.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaka štiri leta, da se 
oceni, ali imenovani vratarji še naprej 
izpolnjujejo zahteve, in vsaj vsako leto, da 
se oceni, ali te zahteve izpolnjujejo novi 
ponudniki jedrnih platformnih storitev.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo in pristojne 
nacionalne organe o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih pridobitvah 
pred njihovo uresničitvijo ter zagotoviti 
dokaze in razumljive informacije, s 
katerimi bi dokazali, da predvidena 
koncentracija ne bi ogrozila 
tekmovalnosti ustreznih trgov. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
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digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi.

posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti 
na trgih, na katerih delujejo vratarji, 
zlasti v digitalnem sektorju, in bi jih zato 
lahko bilo koristno preučiti, tudi v okviru 
tržnih preiskav, ki jih opravlja Komisija v 
skladu s to uredbo in Uredbo Sveta (ES) 
št. 139/2004 (uredba ES o združitvah), 
prav tako pa bi vratarje lahko spodbudile 
k vedenjskim in strukturnim ukrepom, s 
katerimi bi obnovili tekmovalnost in 
pravičnost na digitalnih trgih.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Komisija bi morala analizirati 
priglašene koncentracije ali 
koncentracije, ki so ji bile priglašene v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004, z 
vidika odvračanja t.i. plenilskih 
prevzemov, ki preprečujejo pojav 
potencialnih konkurentov za vratarje, tudi 
če v času prevzema prevzeta družba ni 
pomemben akter. Komisija bi morala 
razmisliti o predlogu revizije navedene 
uredbe, da bi spremenila njeno področje 
uporabe v digitalnem sektorju in 
prilagodila merila, na podlagi katerih se 
ocenjujejo prevzemi s strani vratarjev. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
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obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
kolikor praksa ustreza vrsti prakse, za 
katero se uporablja ena od obveznosti iz te 
uredbe.

obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
vključno z uporabo temnih vzorcev, z 
zasnovo produktov z arhitekturo za 
manipulatvno izbiro, strukturo, funkcijo 
ali načinom delovanja, ki lahko vpliva na 
izbiro uporabnika oziroma avtonomijo ter 
s sporazumi s tretjimi poslovnimi partnerji 
vratarjev, če ta praksa ustreza vrsti prakse, 
za katero se uporablja ena od obveznosti iz 
te uredbe. Zlasti bi morali ukrepi vratarjev 
ustrezno zagotavljati preglednost, 
interoperabilnost (vključno s pravično 
uporabo podatkov in dostopom do njih) in 
enako obravnavo (na primer, kadar lahko 
pride do protikonkurenčnega dajanja 
prednosti lastnim izdelkom in storitvam 
ter vezane ali paketne prodaje).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 



PE692.792v02-00 138/600 RR\1244436SL.docx

SL

nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Pri obveznostih, določenih v 
tej uredbi, bi bilo treba upoštevati posebno 
naravo jedrnih platformnih storitev, ki se 
zagotavljajo. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti. Da bi 
Komisija povečala učinkovitost postopka 
posodabljanja, bi morala uporabljati tudi 
mehanizem poročanja, ki vključuje 
konkurente, poslovne in končne 
uporabnike ter države članice, ki bi jo 
obveščali v primeru izvajanja katere koli 
od opredeljenih praks.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
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personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, 
ter bi jo bilo treba proaktivno ter 
nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti 
končnemu uporabniku.

personalizirano, toda enakovredno 
alternativo in jim tako omogočiti, da se 
svobodno odločijo za vključitev v take 
poslovne prakse, ne da bi jedrno 
platformno storitev ali nekatere njene 
funkcionalnosti pogojevali s privolitvijo 
končnega uporabnika, kot je določeno v 
členu 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679. 
Manj personalizirana alternativa ne bi 
smela biti drugačna niti slabše kakovosti 
kot storitev, ponujena končnim 
uporabnikom, ki privolijo v kombiniranje 
svojih osebnih podatkov. Možnost 
kombiniranja podatkov bi morala 
vključevati vse možne vire osebnih 
podatkov, vključno z lastnimi jedrnimi 
platformnimi in drugimi storitvami 
vratarja in tretjih oseb (pri katerih so 
podatki pridobljeni na primer s piškotki 
ali ikonami za všečkanje na spletiščih 
tretjih oseb). Kadar vratar zaprosi za 
privolitev, bi moral končnim uporabnikom 
proaktivno predstaviti uporabniku 
prijazno rešitev za podajo, spremembo ali 
preklic privolitve na nedvoumen, jasen in 
preprost način. Končni uporabnik bi 
moral dati privolitev na jasen, informiran 
in specifičen način ter biti obveščen, da 
lahko zavrnitev pripelje do manj 
personalizirane ponudbe, vendar bodo 
kakovost in funkcionalnosti jedrne 
platformne storitve ostale nespremenjene. 
To bi moralo veljati brez poseganja v 
druge določbe glede shranjevanja, 
obdelave in uporabe podatkov, na primer 
iz Uredbe (EU) 2016/679 ali predlaganega 
akta o upravljanju podatkov. Za namene 
dajanja informacij in zagotavljanja 
možnosti za dajanje, spremembo ali 
preklic privolitve bi moral vratar končnim 
uporabnikom zagotoviti rešitve, ki bodo 
kar najbolj uporabnikom prijazne 
(enostavno in hitro dostopne) v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679 in predvsem z 
zahtevo glede vgrajenega in privzetega 
varstva podatkov iz člena 25 uredbe.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških 
storitev, kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških 
kanalov za končne uporabnike. Za 
zagotovitev, da lahko poslovni uporabniki 
spletnih posredniških storitev vratarjev 
svobodno izbirajo alternativne spletne 
posredniške storitve in določajo različne 
pogoje, pod katerimi ponujajo svoje 
proizvode ali storitve končnim 
uporabnikom, se vratarjem ne bi smelo 
dovoliti, da poslovne uporabnike omejujejo 
pri določanju različnih poslovnih pogojev, 
vključno s ceno. Ta prepoved bi se morala 
uporabljati za vsak ukrep z enakovrednim 
učinkom, na primer zvišanje višine 
provizije ali umik ponudb poslovnih 
uporabnikov s seznama.

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno 
ali razpoložljivostjo, preko drugih spletnih 
posredniških storitev. Take omejitve 
odvračajo poslovne uporabnike vratarjev 
od uporabe alternativnih distribucijskih 
kanalov, kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih distribucijskih kanalov za 
končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve in določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, bi se 
moralo vratarjem prepovedati, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije, umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama 
ali njihovo slabšo razvrstitev.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Zahteva, da se poslovni ali končni 
uporabniki naročijo ali registrirajo za 
drugo jedrno platformno storitev vratarja 
kot pogoj za dostop do njegove jedrne 
platformne storitve ali vpis ali registracijo 
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vanjo, vratarju zagotavlja način zajetja in 
omejevanja novih poslovnih in končnih 
uporabnikov njegovih jedrnih platformnih 
storitev, saj zagotavlja, da poslovni 
uporabniki ne morejo dostopati do jedrne 
platformne storitve, ne da bi se vsaj 
registrirali ali ustvarili račun tudi za 
prejemanje druge jedrne platformne 
storitve. Tako ravnanje daje vratarjem 
tudi potencialno prednost v smislu 
zbiranja podatkov in bi lahko pomenilo 
ovire za vstop.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni ali končni uporabniki 
oziroma organizacije civilne družbe želeli 
pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih 
praks, kot so diskriminatorni pogoji 
dostopa, neutemeljeno zapiranje računov 
poslovnih uporabnikov ali nejasni razlogi 
za umik proizvoda s seznama. Zato bi bilo 
treba prepovedati vsako prakso, ki bi 
kakor koli ovirala to možnost opozarjanja 
na pomisleke ali uveljavljanja 
razpoložljivega pravnega sredstva, na 
primer z vključitvijo klavzul o zaupnosti v 
sporazume ali z drugimi pisnimi pogoji. To 
ne bi smelo posegati v pravico poslovnih 
uporabnikov in vratarjev, da v sporazumih 
določijo pogoje uporabe, tudi uporabo 
zakonitih mehanizmov za obravnavo 
pritožb, vključno z uporabo mehanizmov 
za alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
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vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Storitve identifikacije so ključne za 
poslovanje poslovnih uporabnikov, saj jim 
ne omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba 
(EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli storitve 
identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, 
vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali 
proizvodov končnim uporabnikom, če so 
tem poslovnim uporabnikom na voljo 
druge storitve identifikacije.

(40) Storitve identifikacije in plačilne 
storitve so ključne za gospodarski razvoj 
poslovnih uporabnikov, saj jim ne 
omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba (EU) 
2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli plačilne 
storitve in storitve identifikacije, ki jih 
zagotavlja vratar, vključijo v zagotavljanje 
svojih storitev ali proizvodov končnim 
uporabnikom, če so tem poslovnim 
uporabnikom na voljo druge storitve 
identifikacije.

__________________ __________________
33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje oziroma bi jih omejevali z 
zasnovo proizvodov. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb in z 
enostranskim odločanjem industrijskih 
akterjev, ki niso reprezentativni za celotno 
oglaševalsko vrednostno verigo pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
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so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
brezplačne, učinkovite, visokokakovostne 
in stalne informacije v realnem času, ki 
obema stranema omogočajo razumevanje 
cene, plačane za vsako različno 
oglaševalsko storitev, opravljeno v okviru 
zadevne vrednostne verige, vključno z 
morebitnimi odbitki ali doplačili 
oglaševanja ter informacijami o 
razpoložljivosti in vidljivosti oglasov, o 
mehanizmih za določanje cen in shemah 
za izračun teh cen in plačil ter o vseh 
necenovnih merilih v postopku dražbe. To 
bi moralo vključevati celovite informacije 
o metodologiji za izračun cen in pristojbin 
ter o njeni uporabi glede na ustrezne 
ponudbe, ki jih oglaševalec ali založnik 
oddata za vsako ponujeno storitev 
posredovanja v zvezi z oglaševanjem. 
Poleg tega bi se moral vratar na 
povpraševanje po oglaševanju odzivati z 
dražbami in omogočati redne neodvisne 
preglede , s katerimi bi zagotovil, da 
rezultati teh dražbe ustrezajo ponudbam 
in da pristojbine odražajo informacije o 
cenah, ki jih vratar posreduje.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja.

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije, trgovine s 
programskimi aplikacijami ali pomožne 
storitve. Da bi se končnim uporabnikom 
omogočila izbira, jim vratarji ne bi smeli 
preprečiti odstranitve katerih koli 
predhodno nameščenih programskih 
aplikacij na osnovni storitvi platforme in 
na ta način zagotoviti prednost 
programskim aplikacijam vratarja.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Z zagotavljanjem privzetih 
položajev na vseh glavnih dostopnih 
točkah operacijskega sistema za iskanje, 
kot je predhodno nameščen brskalnik, 
iskalna vrstica na začetnem zaslonu ali 
glasovni pomočnik, se lahko utrdi 
prevladujoč položaj uveljavljene jedrne 
platformne storitve in onemogoči 
tekmovalnost digitalnih trgov. Tudi če 
lahko uporabniki privzeto nastavitev 
ročno spremenijo, to zaradi vedenjske 
pristranskosti le redko naredijo. Da bi 
zagotovili tekmovalnost, bi morali imeti 
končni uporabniki možnost, da si ob 
namestitvi naprave izberejo privzeto 
jedrno platformno storitev v meniju 
prednostnih nastavitev za ustrezne 
razpoložljive konkurenčne storitve na 
podlagi različnih meril, ki omogočajo 
prikaz novih ponudnikov na tem meniju. 
Končni uporabniki bi morali imeti 
možnost dostopa do tega menija 
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prednostnih nastavitev tudi po nastavitvi 
naprave. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Končni uporabnik bi moral imeti 
možnost, da izbere, katere programske 
aplikacije ali trgovina s programskimi 
aplikacijami bi morale postati privzete. 
Poleg tega bi bilo treba končnim 
uporabnikom omogočiti, da enostavno 
spremenijo privzete nastavitve svojega 
operacijskega sistema, ko prenesejo novo 
aplikacijo. Takšna sprememba bi morala 
veljati za vse vnaprej določene dostopne 
točke, prek katerih je mogoče dostopati do 
storitve, ki se zagotavlja prek aplikacije, 
ali jo uporabljati. Za zagotovitev, da 
programske aplikacije ali trgovine s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 
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operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar, lahko zadevni vratar za doseganje 
navedenega cilja sprejme sorazmerne 
tehnične ali pogodbene ukrepe, če dokaže, 
da so nujni in utemeljeni ter da ni na voljo 
manj omejevalnih načinov za zaščito 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj ali diferencirano 
obravnavo v smislu razvrstitve ali 
privzetih nastavitev, kot ga imajo 
proizvodi tretjih oseb, ki tudi delujejo v 
okviru iste jedrne platformne storitve. To 
lahko na primer velja za proizvode ali 
storitve, vključno z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki so razvrščeni 
med rezultati, ki jih sporočijo spletni 
iskalniki, ali ki so delno ali v celoti 
vključeni med rezultate spletnih iskalnikov, 
skupine rezultatov, povezanih z določeno 
tematiko, ali prikazani skupaj z rezultati 
spletnega iskalnika, ki jih nekateri končni 
uporabniki obravnavajo ali uporabljajo kot 
storitev, ločeno od spletnega iskalnika ali 
zagotovljeno poleg njega. Drugi primeri so 
programske aplikacije, distribuirane preko 
trgovin s programskimi aplikacijami, ali 
proizvodi ali storitve, ki so poudarjeni in 
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proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

prikazani v viru novic družbenega omrežja, 
ali proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici ali v rezultatih iskanja s pomočjo 
virtualnih pomočnikov. V navedenih 
okoliščinah ima vratar dvojno vlogo, in 
sicer vlogo posrednika za tretje ponudnike 
in neposrednega ponudnika proizvodov ali 
storitev vratarja. Ti vratarji lahko zato 
neposredno ogrožajo tekmovalnost 
zadevnih proizvodov ali storitev v okviru 
zadevnih jedrnih platformnih storitev v 
škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar 
ne nadzira.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Zgolj ponujanje danega 
proizvoda ali storitve potrošnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na primer 
z znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, 
se ne bi smeli šteti za prepovedano oviro 
menjavanju.

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim preprečevali 
menjavanje različnih programskih aplikacij 
in storitev ali naročanje nanje. Tako bi bilo 
več ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Zgolj ponujanje danega 
proizvoda ali storitve potrošnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na primer 
z znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, 
se ne bi smeli šteti za prepovedano oviro 
menjavanju.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do spletne vsebine in 
storitev, vključno s programskimi 
aplikacijami. Zato bi bilo treba določiti 
pravila za zagotovitev, da ravnanje 
vratarjev ne ogroža pravic končnih 
uporabnikov do dostopa do odprtega 
interneta. Vratarji lahko tudi tehnično 
omejujejo zmožnost končnih uporabnikov 
za učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za storitve dostopa do 
interneta in v končni fazi škodi končnim 
uporabnikom. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji ne omejujejo neutemeljeno 
končnih uporabnikov, ko ti izbirajo svojega 
ponudnika storitev dostopa do interneta.

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do spletne vsebine in 
storitev, vključno s programskimi 
aplikacijami. Zato bi bilo treba določiti 
pravila za zagotovitev, da ravnanje 
vratarjev ne ogroža pravic končnih 
uporabnikov do dostopa do odprtega 
interneta. Vratarji lahko tudi tehnično 
omejujejo zmožnost končnih uporabnikov 
za učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za storitve dostopa do 
interneta in v končni fazi škodi končnim 
uporabnikom. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji ne omejujejo končnih 
uporabnikov, ko ti izbirajo svojega 
ponudnika storitev dostopa do interneta.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51a) Interoperabilnost lahko 
neposredno pozitivno vpliva na 
tekmovalnost, pravičnost na trgu in 
blaginjo potrošnikov. Tako bi 
interoperabilnost, ki od platform zahteva, 
da uporabljajo odprte protokole, kot je 
vmesnik za aplikacijsko programiranje, 
bistveno zmanjšala ovire za vstop 
potencialnih konkurentov na trg, saj bi 
jim omogočila dostop do obstoječih 
omrežij in sodelovanje v njih. To bi 
konkurenčnim platformam omogočilo 
tudi, da svoje notranje sisteme ponudijo 
uporabnikom, katerih podatki so drugje, s 
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čimer bi tem uporabnikom omogočili, da 
izberejo enakovredno uporabniku 
prijazno alternativo, hkrati pa bi povečali 
tekmovalnost.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51b) Podobno bi morala biti 
interoperabilnost zagotovljena tudi za 
storitve sporočanja in družbenih medijev, 
ki uporabnikom omogočajo, da prehajajo 
z ene platforme na drugo, ne da bi izgubili 
svoje podatke in stike. Prav tako bi morali 
imeti uporabniki možnost, da se z 
enostavnim postopkom enostransko 
odločijo, da bodo svoje podatke prikazali v 
viru novic, shranili svojo zgodovino ali 
popolnoma izbrisali svoje podatke iz 
platforme za sporočanje ali storitve 
družbenih medijev.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 
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take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 
aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, bi to lahko znatno ogrozilo 
inovativnost ponudnikov teh pomožnih 
storitev in tudi izbiro teh pomožnih storitev 
za končne uporabnike. Zato bi moralo biti 
za vratarje obvezno, da zagotavljajo dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost.

take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 
aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, bi to lahko znatno ogrozilo 
inovativnost ponudnikov teh pomožnih 
storitev in tudi izbiro teh pomožnih storitev 
za končne uporabnike. Zato bi moralo biti 
za vratarje obvezno, da zagotavljajo dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost. 
Dostop pod enakimi pogoji vključuje 
tehnične, pravne, ekonomske ali druge 
pogoje. Vratarju se tudi ne bi smelo 
onemogočiti, da sprejme nujne ukrepe za 
zagotovitev, da pomožne storitve tretjih 
oseb ne ogrožajo integritete funkcij 
operacijskega sistema, strojne ali 
programske opreme, ki jih zagotavlja. 
Vendar bi moral imeti vratar obveznost, 
da take nujne ukrepe ustrezno utemelji in 
brezplačno zagotovi alternativen dostop in 
rešitev za interoperabilnost, da omogoči 
učinkovito zagotavljanje pomožnih 
storitev.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji (53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
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zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti stalen 
in brezplačen dostop v realnem času do 
svojih orodij za merjenje uspešnosti in 
zagotoviti popolno razkritje in preglednost 
parametrov in podatkov, tudi zbirnih, ki se 
uporabljajo za odločanje, izvajanje in 
merjenje posredniških storitev, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja. 
Vratar bi moral poleg tega oglaševalcem 
in založnikom brezplačno zagotavljati 
zanesljive, nezbirne, podrobne in popolne 
podatke, ki jih potrebujejo za izvedbo 
svojega neodvisnega visokokakovostnega 
vrednotenja posredniških storitev v 
realnem času, vključno s preverjanjem 
nabora oglasov. Ti podatki bi morali 
vključevati podatke, ki se nanašajo na vse 
parametre, ki jih uporabljajo vratarji ali 
ponudniki storitve, ki pripadajo istemu 
podjetju, v okviru oglaševalskih 
posredniških storitev, da se določijo izid 
takšnega posredništva in ustrezne cene 
oglasov ali stroškov za kakršno koli 
posredniško storitev, ki se zagotavlja za 
kupca ali prodajalca.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit in takojšen dostop do 
podatkov, ki so jih zagotovili ali ustvarili 
pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja, v strukturirani obliki, ki se 
splošno uporablja in je strojno berljiva. To 
bi moralo veljati tudi za vse druge podatke 
na različnih stopnjah združevanja, ki so 
morda potrebni za učinkovito omogočanje 
prenosljivosti. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 
učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije.

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit in takojšen dostop do 
podatkov, ki so jih zagotovili ali ustvarili 
pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja, v strukturirani obliki, ki se 
splošno uporablja in je strojno berljiva. To 
bi moralo veljati tudi za vse druge podatke 
na različnih stopnjah združevanja, ki so 
morda potrebni za učinkovito omogočanje 
prenosljivosti podatkov končnih 
uporabnikov. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 
učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije. Pravice do prenosljivosti bi 
uporabnikom omogočile dostop do 
njihovih podatkov in njihovo 
anonimizacijo na različnih platformah.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do jedrnih platformnih storitev, 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, ki želijo doseči 
končne uporabnike. Glede na 
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neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi 
bili nepravični ali bi povzročili 
neutemeljeno razlikovanje. Pogoji 
oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji 
dostopa bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu z 
uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji na eni strani in poslovnimi 
uporabniki njihovih jedrnih platformnih 
storitev, predvsem malimi in srednjimi 
podjetji na določenem sektorskem trgu, na 
primer mali založniki medijskih 
publikacij, ko gre za dostop do spletnega 
iskalnika in spletnih družabnih omrežij, 
na drugi strani, se tem vratarjem ne bi 
smelo dovoliti, da določajo splošne 
pogoje, tudi ne za cene, uporabo podatkov 
ali v zvezi z licenciranjem pravic 
poslovnih uporabnikov, ki bi bili 
nepravični ali bi povzročili neutemeljeno 
razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali 
drugi splošni pogoji dostopa ali 
obravnavanja bi se morali šteti za 
nepravične, če povzročajo neravnovesje 
med pravicami in obveznostmi poslovnih 
uporabnikov, pomenijo prednost za 
vratarja, ki je nesorazmerna s storitvijo, ki 
jo vratar zagotavlja poslovnim 
uporabnikom, ali postavljajo poslovne 
uporabnike v slabši položaj pri 
zagotavljanju istih ali podobnih storitev, 
kot jih zagotavlja vratar. Za določitev 
pravičnosti splošnih pogojev dostopa se 
lahko uporabijo naslednja referenčna 
merila: cene ali pogoji, ki so jih drugi 
ponudniki ustrezne jedrne platformne 
storitve določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je vratar 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik jedrnih 
platformnih storitev določil za enako 
storitev, kot jo ponuja vratar. Pri določitvi 
pravičnosti splošnih pogojev dostopa bi 
morala obstajati možnost za preglednejši 
tok prihodkov ponudnikov digitalnih 
vsebin, kot so založniki medijskih 
publikacij v prevladujočem položaju na 
trgu, zlasti v smislu prihodkov od 
oglaševanja, pa tudi distribucije ustreznih 
deležev prihodka avtorjem del, vsebovanih 
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v medijskih publikacijah. Ta obveznost ne 
bi smela ustvarjati pravice do dostopa in ne 
bi smela posegati v zmožnost ponudnikov 
trgovin s programskimi aplikacijami, da 
prevzamejo potrebno odgovornost v boju 
proti nezakoniti in neželeni vsebini, kot je 
določena v skladu z uredbo [aktom o 
digitalnih storitvah]. Prav tako ne bi smela 
posegati v zmožnost poslovnih 
uporabnikov, če gre za mala in srednja 
podjetja na določenem sektorskem trgu, 
kot so mali založniki medijskih publikacij, 
da ponudijo brezplačne licence, s katerimi 
omogočajo dostop do svojih vsebin ter 
prepoznavnost v spletnih iskalnikih in 
spletnih storitvah družbenega mreženja, 
in tudi ne v zmožnost končnih 
uporabnikov, da vstavljajo hiperpovezave 
v skladu s členom 15(1) Direktive (EU) 
2019/790.  

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost 
obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem podrobneje opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost 
obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti že od začetka obdobja 
skladnosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. Ker se lahko storitve, ki jih 
ponujajo vratarji, kot poslovne prakse 
oziroma vidiki jedrne platforme, med 
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moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
pravilno izvajanje te uredbe.

seboj razlikujejo, je verjetno, da se bodo 
pojavile negotovosti in napačne razlage o 
ustreznosti izvedenih ukrepov. Da bi jih 
odpravili še pred začetkom obdobja 
skladnosti, morajo imeti vratarji možnost 
od Komisije zahtevati, naj preveri, ali so 
ukrepi, ki jih nameravajo izvesti, 
učinkoviti pri doseganju cilja zadevne 
obveznosti v konkretnih okoliščinah. V 
nekaterih primerih pa je lahko ustrezno, da 
Komisija po dialogu, ki ga v pravno 
zavezujočih rokih izvede z zadevnim 
vratarjem, podrobneje opredeli nekatere 
ukrepe, ki bi jih zadevni vratar moral 
sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. V tem procesu bo Komisija 
morda potrebovala dodatne nasvete, 
uvide, znanje in izkušnje o trgu jedrne 
platformne storitve, ki je predmet dialoga. 
V teh primerih bi morala Komisija imeti 
možnost, da se posvetuje s tretjimi 
osebami, kot so poslovni uporabniki in 
konkurenti, organizacije civilne družbe, 
pristojni nacionalni organi in drugi, za 
katere je Komisija ugotovila, da so 
pomembni za zadevno jedrno platformno 
storitev. Komisija bi morala med temi 
posvetovanji ustrezno spoštovati in 
varovati poslovne skrivnosti. Ta možnost 
regulativnega dialoga bi morala vratarjem 
olajšati izpolnjevanje obveznosti in 
pospešiti pravilno izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Komisija bi morala imeti tudi 
pooblastilo za hitro sprejemanje sklepov, 
če vratar ne bi izpolnjeval obveznosti iz te 
uredbe. Pri tem bi morala imeti možnost, 
da določi ukrepe, potrebne za zagotovitev 
popolne skladnosti s to uredbo in ponovno 
vzpostavitev tekmovalnosti digitalnih 
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trgov, če je bila ta ogrožena.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Kot dodaten element za zagotovitev 
sorazmernosti bi bilo treba vratarjem 
omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so 
zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden 
zunanji pretres, zaradi katerega je začasno 
prekinjen velik del povpraševanja končnih 
uporabnikov po zadevni osnovni storitvi 
platforme, zahtevajo zamrznitev določene 
obveznosti, kolikor je potrebno, pri čemer 
vratar dokaže, da izpolnjevanje te 
obveznosti ogroža ekonomsko 
upravičenost poslovanja zadevnega vratarja 
v Uniji.

(59) Kot dodaten element za zagotovitev 
sorazmernosti bi bilo treba vratarjem 
omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so 
zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden 
zunanji pretres, zaradi katerega je začasno 
prekinjen velik del povpraševanja končnih 
uporabnikov po zadevni jedrni platformni 
storitvi, zahtevajo začasno zamrznitev 
določene obveznosti, kolikor je potrebno, 
pri čemer vratar dokaže, da izpolnjevanje 
te obveznosti ogroža ekonomsko 
upravičenost poslovanja zadevnega vratarja 
v Uniji. Komisija bi morala v svojem 
sklepu navesti razloge, zakaj je odobrila 
zamrznitev, in ga redno pregledovati ter 
presojati, ali pogoji za odobritev še veljajo 
ali ne.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Imenovani vratarji bi morali do 
roka za izpolnitev svojih obveznosti 
obvestiti Komisijo o ukrepih, ki so jih 
sprejeli za učinkovito izpolnitev 
obveznosti. Komisija bi morala te 
informacije dati na voljo tretjim stranem, 
na katere vplivajo dejanja vratarjev, 
obenem pa spoštovati poslovne skrivnosti 
imenovanih vratarjev.

Predlog spremembe 47
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje.

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Umetna inteligenca bi se lahko uporabila 
za spodbujanje uporabnikov k 
sodelovanju pri določenih dejanjih ali 
predvidevanju njihovih dejanj, ne da bi jih 
bilo treba profilirati. Ne bi smeli 
zanemariti moči umetne inteligence 
velepodatkov, ki jo razvijajo ali širijo 
izključno podjetja, ki se ukvarjajo s 
položajem in praksami vratarjev. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
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takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje. Ta opis 
bi morali dati na voljo javnosti. Komisija 
bi morala v posvetovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov, 
Evropskim odborom za varstvo podatkov, 
civilno družbo in strokovnjaki oblikovati 
standarde in postopek revizije. Komisija 
revidirani opis in vse ustrezno gradivo, 
zbrano v okviru nadzora vratarjev, ki se 
nanaša na obdelavo osebnih podatkov, na 
zahtevo Evropskega odbora za varstvo 
podatkov deli z vsemi pristojnimi 
nadzornimi organi, ki so v njem 
zastopani.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
pravno zavezujočih rokov, da bi se podprl 
predhodni učinek te uredbe na 
tekmovalnost in pravičnost v digitalnem 
sektorju ter zagotovila potrebna stopnja 
pravne varnosti.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Po preiskavi trga bi se lahko 
ugotovilo, da podjetje, ki zagotavlja jedrno 
platformno storitev, izpolnjuje vsa splošna 
količinska merila za imenovanje za 
vratarja. V tem primeru bi načeloma 
moralo izpolnjevati vse zadevne 
obveznosti iz te uredbe. Vratarjem, za 
katere je Komisija ugotovila, da bodo v 
bližnji prihodnosti verjetno imeli utrjen in 
trajen položaj, pa bi morala Komisija 
naložiti le tiste obveznosti, ki so nujne in 
primerne za preprečitev, da bi zadevni 
vratar pri svojem poslovanju dosegel utrjen 
in trajen položaj. Komisija bi morala v 
zvezi s takimi uveljavljajočimi se vratarji 
upoštevati, da je ta status načeloma 
začasen, in bi bilo torej treba v določenem 
trenutku odločiti, ali naj se takemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
naloži celoten sklop obveznosti vratarja, 
ker je dosegel utrjen in trajen položaj, ali 
pa naj se vse predhodno naložene 
obveznosti odpravijo, ker pogoji za 
imenovanje nazadnje niso bili izpolnjeni.

(63) Po preiskavi trga bi se lahko 
ugotovilo, da ponudnik jedrne platformne 
storitve, izpolnjuje vsa splošna količinska 
merila za imenovanje za vratarja. V tem 
primeru bi načeloma moralo izpolnjevati 
vse zadevne obveznosti iz te uredbe. 
Vratarjem, za katere je Komisija ugotovila, 
da bodo v bližnji prihodnosti verjetno imeli 
utrjen in trajen položaj, pa bi morala 
Komisija naložiti le tiste obveznosti, ki so 
nujne in primerne za preprečitev, da bi 
zadevni vratar pri svojem poslovanju 
dosegel utrjen in trajen položaj. Komisija 
bi morala v zvezi s takimi uveljavljajočimi 
se vratarji upoštevati, da je ta status 
načeloma začasen, in bi bilo torej treba v 
določenem trenutku odločiti, ali naj se 
takemu ponudniku jedrnih platformnih 
storitev naloži celoten sklop obveznosti 
vratarja, ker je dosegel utrjen in trajen 
položaj, ali pa naj se vse predhodno 
naložene obveznosti odpravijo, ker pogoji 
za imenovanje nazadnje niso bili 
izpolnjeni.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, 
ali če je primerno, strukturni ukrepi za 
zagotovitev, da vratar s sistematičnim 
neizpolnjevanjem ene ali več obveznosti iz 
te uredbe, s katerim je dodatno okrepil 
svoj položaj vratarja, ne more ogrožati 
izpolnjevanja ciljev te uredbe. Tako bi na 
primer bilo, če bi se prisotnost vratarja na 

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so strukturni ukrepi ali enako 
učinkoviti ravnalni ukrepi utemeljeni za 
zagotovitev, da vratar z neizpolnjevanjem 
ene ali več obveznosti iz te uredbe ne more 
ogrožati izpolnjevanja ciljev te uredbe. 
Komisija bi zato morala biti v takih 
primerih pooblaščena za uvedbo 
kakršnega koli ukrepa, bodisi ravnalnega 
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notranjem trgu še povečala, če bi se z 
nadaljnjim povečanjem števila poslovnih 
in končnih uporabnikov dodatno povečala 
njihova gospodarska odvisnost od jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar, in če bi vratar imel korist od večje 
utrjenosti svojega položaja. Komisija bi 
zato morala biti v takih primerih 
pooblaščena za uvedbo kakršnega koli 
ukrepa, bodisi ravnalnega bodisi 
strukturnega, ob ustreznem upoštevanju 
načela sorazmernosti. Strukturna pravna 
sredstva, kot je pravna, funkcionalna ali 
strukturna ločitev, vključno z odprodajo 
podjetja ali njegovih delov, bi se morala 
naložiti le, kadar ni na voljo enako 
učinkovitega ravnalnega ukrepa ali če bi 
kateri koli enako učinkovit ravnalni ukrep 
zadevno podjetje obremenil bolj kot 
strukturni ukrep. Spremembe strukture 
podjetja, kakršna je bila, preden je bilo 
ugotovljeno sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti, bi bile sorazmerne le v 
primeru znatnega tveganja, da to 
sistematično neizpolnjevanje obveznosti 
izhaja iz same strukture zadevnega 
podjetja.

bodisi strukturnega, ob ustreznem 
upoštevanju načela sorazmernosti. 

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65a) V nujnih primerih, ko bi lahko 
zaradi novih praks, ki bi lahko ogrozile 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali bile nepoštene, prišlo do tveganja za 
hudo in neposredno škodo za poslovne ali 
končne uporabnike, bi morala imeti 
Komisija pooblastilo, da izvede začasne 
ukrepe, s katerimi bi zadevnemu vratarju 
začasno naložila obveznosti. Ti začasni 
ukrepi bi morali biti omejeni na to, kar je 
nujno in upravičeno. Uporabljati bi se 
morali, dokler ne bi bila zaključena 
preiskava trga in sprejet ustrezni končni 
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sklep Komisije v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66a) Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu redno zagotavljati 
posodobljene informacije o ocenah 
izvrševanja obveznosti, določenih v 
členih 5 in 6, ter morebitni potrebi po 
posodobitvi ustreznih določb. Če bi ocena 
pripeljala do zakonodajnega predloga, bi 
moral Evropski parlament razmisliti o 
uporabi nujnega postopka, ki omogoča 
hitrejši parlamentarni nadzor nad 
predlogi Komisije ob polnem spoštovanju 
demokratičnih pristojnosti Parlamenta.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. V tem sklepu bi moralo biti tudi 
ugotovljeno, da ni več razloga za 
ukrepanje Komisije.

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. Komisija bi morala biti 
pooblaščena, kadar je ustrezno, da pred 
sprejetjem odločitve zahteva preizkus 
zavez, vključno s preizkušanjem A/B, da 
bi bile čim učinkovitejše. Te zaveze bi bilo 
treba po ustreznem obdobju po njihovi 
uveljavitvi pregledati. Če bi pregled zavez, 
ki bi ga opravila Komisija, pokazal 
neučinkovito izpolnjevanje obveznosti, bi 
morala biti Komisija pooblaščena, da 
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zahteva spremembo neučinkovitih pravnih 
sredstev ali jih prekliče.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se zagotovila učinkovito 
izvajanje te uredbe in skladnost z njo, bi 
morala imeti Komisija trdna preiskovalna 
in izvršilna pooblastila, ki bi ji omogočala 
preiskovanje, izvrševanje in spremljanje 
pravil iz te uredbe, hkrati pa bi zagotavljala 
spoštovanje temeljnih pravic do zaslišanja 
in dostopa do spisa v okviru postopkov 
izvrševanja. Komisija bi morala ta 
preiskovalna pooblastila uporabiti tudi za 
izvajanje preiskav trga za namene 
posodabljanja in pregledovanja te uredbe.

(68) Da bi se zagotovila učinkovito 
izvajanje te uredbe in skladnost z njo, bi 
morala imeti Komisija trdna preiskovalna 
in izvršilna pooblastila, ki bi ji omogočala 
preiskovanje, izvrševanje in spremljanje 
pravil iz te uredbe, hkrati pa bi zagotavljala 
spoštovanje temeljnih pravic do zaslišanja 
in dostopa do spisa v okviru postopkov 
izvrševanja. Komisija bi morala ta 
preiskovalna pooblastila uporabiti tudi za 
izvajanje preiskav trga za namene 
posodabljanja in pregledovanja te uredbe. 
Pristojni nacionalni organi bi morali 
Komisiji pomagati pri spremljanju in 
izvrševanju obveznosti iz te uredbe, tako 
da ji nudijo podporo in strokovno znanje 
ali od nje zahtevajo, da začne preiskavo 
trga na podlagi zbranih dokazov.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Javni 
organi, telesa ali agencije v državah 
članicah bi morali imeti možnost, da 
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in predložiti dokumente. Komisiji na lastno pobudo zagotovijo 
ustrezne informacije. Pri izpolnjevanju 
sklepa Komisije morajo podjetja odgovoriti 
na konkretna vprašanja in predložiti 
dokumente.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71a) Komisija bi morala imeti 
pooblastilo, da za pomoč zaprosi organe 
držav članic. Ustrezni nacionalni organi 
so lahko organi, pristojni za konkurenco, 
organi za varstvo potrošnikov in organi za 
varstvo podatkov ter drugi ustrezni 
nacionalni regulatorji. Prav tako bi 
morali imeti ti organi v vsaki državi 
možnost, da Komisiji posredujejo vse 
informacije, ki bi lahko bile pomembne v 
tem kontekstu.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Komisija bi morala imeti možnost, 
da sprejme potrebne ukrepe za spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe. Ti ukrepi bi morali 
vključevati zmožnost Komisije, da imenuje 
neodvisne zunanje strokovnjake, na primer 
revizorje, za pomoč Komisiji v tem 
postopku, po potrebi tudi strokovnjake iz 
pristojnih neodvisnih organov, kot so 
organi za varstvo podatkov ali potrošnikov.

(72) Komisija bi morala imeti možnost, 
da sprejme potrebne ukrepe za spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe. Ti ukrepi bi morali 
vključevati zmožnost Komisije, da imenuje 
neodvisne zunanje strokovnjake, na primer 
revizorje, za pomoč Komisiji v tem 
postopku, po potrebi tudi strokovnjake iz 
pristojnih neodvisnih organov, kot so 
organi za varstvo podatkov ali potrošnikov. 
Za izvedbo postopka spremljanja lahko 
strokovnjaki spadajo k vratarju. Ker bi se 
zaradi velikega števila podjetij in končnih 
uporabnikov jedrnih platformnih storitev 
vratarjev lahko pojavilo eksponentno 
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večje število praks, primerov in scenarijev 
neskladnosti, bi mehanizem poročanja za 
podjetja in končne uporabnike Komisiji 
olajšal hitro ugotavljanje sistemske 
neskladnosti s strani vratarjev. Taka 
praksa poročanja bi dodatno zmanjšala 
potrebo po praksi formalnih sodnih 
sporov in s tem zmanjšala breme na 
nacionalnih sodiščih in Evropskem 
sodišču.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72a) Komisija bi morala imeti primerno 
osebje za uspešno izvajanje in učinkovito 
izvrševanje te uredbe ter za spremljanje 
skladnosti z njo. Zato bi bilo treba 
povečati predvideni proračun za število 
zaposlenih, da bi se Komisija lahko 
ustrezno pripravila na izpolnjevanje vseh 
nalog, ki ji jih nalaga ta uredba.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Stranke, 
za katere neposredno veljajo obveznosti iz 
členov 5 in 6, pa tudi organizacije, ki 
zastopajo interese potrošnikov, kadar se 
postopki nanašajo na izdelke ali storitve 
za končne uporabnike, bi morale imeti 
pravico izraziti svoje mnenje. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
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tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 
nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi z dopolnitvijo obveznosti 
iz te uredbe, če Komisija na podlagi 
preiskave trga ugotovi, da je treba 
dopolniti obveznosti, povezane s praksami, 
ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene. Zlasti 
je pomembno, da se Komisija ustrezno 
posvetuje in da se ta posvetovanja izvedejo 
v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201636. Za zagotovitev 
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enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

_________________ _________________
36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
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vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.

vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe. Komisija bi 
morala prav tako razmisliti, ali bi bilo 
treba to uredbo dodati v prilogo Direktive 
(EU) 2020/1828 o zastopniških tožbah za 
varstvo kolektivnih interesov potrošnikov 
in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V tej uredbi so določena 
harmonizirana pravila, ki zagotavljajo 
tekmovalne in pravične trge v digitalnem 
sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo 
vratarji.

1. Namen te uredbe je, da prispeva k 
pravilnemu delovanju notranjega trga z 
določitvijo harmoniziranih pravil, ki 
zagotavljajo tekmovalne in pravične trge z 
enakimi konkurenčnimi pogoji v 
digitalnem sektorju po vsej Uniji, na 
katerih delujejo vratarji.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za jedrne 
platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo poslovnim 
uporabnikom s sedežem v Uniji ali 
končnim uporabnikom, ki imajo sedež ali 
se nahajajo v Uniji, ne glede na kraj sedeža 
ali prebivališča vratarjev in ne glede na 
zakonodajo, ki se sicer uporablja za 
zagotavljanje storitev.

2. Da se okrepi ustrezno delovanje 
notranjega trga, se ta uredba uporablja za 
jedrne platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo poslovnim 
uporabnikom s sedežem v Uniji ali 
končnim uporabnikom, ki imajo sedež ali 
se nahajajo v Uniji, ne glede na kraj sedeža 
ali prebivališča vratarjev in ne glede na 
zakonodajo, ki se sicer uporablja za 
zagotavljanje storitev.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39.

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39. Prav tako ne posega 
v Direktivo Sveta 93/13/EGS40, Direktivo 
2002/58/ES41, Direktivo 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta42, 
Uredbo (EU) 2016/67943, Uredbo (EU) 
2019/115044. 

_________________ _________________
38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.
40 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 
5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v 
potrošniških pogodbah.
41 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah).
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42 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o 
nepoštenih poslovnih praksah podjetij v 
razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu ter o spremembi Direktive Sveta 
84/450/EGS, direktiv Evropskega 
parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 
2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(Direktiva o nepoštenih poslovnih 
praksah).
43 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1) in Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 2002/58/ES z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij 
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah).
44 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 
o zahtevah glede dostopnosti za proizvode 
in storitve.

Predlog spremembe 65

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spletne brskalnike;

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) virtualne pomočnike;

Predlog spremembe 67

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) storitve računalništva v oblaku; (g) infrastrukture kot storitve, 
programske opreme kot storitve in druge 
storitve računalništva v oblaku, vključno s 
storitvami v oblaku med podjetji ter 
storitvami podjetniške programske 
opreme, aplikacij in rešitev;

Predlog spremembe 68

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja podjetje ponudnika 
katerih koli jedrnih platformnih storitev iz 
točk (a) do (g);

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „virtualni pomočnik“ pomeni 
programsko opremo, ki se odziva na ustne 
ali pisne ukaze končnih uporabnikov, 
izražene v netehničnem naravnem jeziku, 
ter opravlja naloge ali storitve, kot so 
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iskalne poizvedbe ali dostopanje do drugih 
digitalnih storitev in interakcija z njimi v 
imenu končnega uporabnika, neodvisno 
ali prek informacijskih sistemov, vključno 
z glasovnimi aplikacijami in glasovnimi 
pomočniki;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „spletni brskalnik“ pomeni 
programske aplikacije, ki jo uporabniki 
odjemalskih osebnih računalnikov, 
pametnih mobilnih in drugih naprav, ki 
uporabnikom omogočajo dostop do 
spletnih vsebin na strežnikih, ki so 
povezani z omrežji, kot je internet, in 
interakcijo z njimi, vključno s 
samostojnimi spletnimi brskalniki in 
spletnimi brskalniki, integriranimi ali 
vdelanimi v programsko opremo ali 
podobno;

Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „programska oprema kot storitev“ 
pomeni način dobave programske opreme, 
ko se do programske opreme dostopa z 
naročnino prek spleta;

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, 
identifikacije ali oglaševanja;

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, 
storitvami združevanja plačil ter storitvami 
izpolnjevanja naročil, identifikacije ali 
oglaševanja;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) „storitve združevanja plačil“ 
pomeni tehnične storitve v smislu člena 
3(j) Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki končnim 
uporabnikom omogočajo sprožanje in 
izvrševanje plačilnih storitev v smislu 
člena 4(3) Direktive (EU) 2015/2366 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki jih 
ponujajo eden ali več ponudnikov 
plačilnih storitev na podlagi pogodbenega 
razmerja med ponudnikom storitve 
združevanja plačil in ponudniki plačilnih 
storitev, katerih storitve se združujejo;

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko spletnih posredniških 
storitev ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo ali zagotavljajo prek spletnih 
posredniških storitev, operativnih 
sistemov, platform za izmenjavo videov, 
spletnih iskalnikov, vključno s trgovinami 
s programskimi aplikacijami in spletnimi 
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ponudniki spletnih posredniških storitev 
ali spletnih storitev socialnega mreženja 
oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

pomočniki, ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki teh storitev, ne glede na 
tehnična sredstva, ki se uporabijo za tako 
predstavitev, organizacijo ali sporočilo;

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) „rezultati iskanja“ pomeni kakršne 
koli informacije, predstavljene v kateri 
koli obliki, vključno z besedili, grafiko, 
videoposnetki, glasom ali drugimi 
oblikami, ki so dane v odgovor na pisno, 
ustno ali enakovredno iskalno poizvedbo 
in so s to poizvedbo povezane, ne glede na 
to, ali je rezultat organski, plačan, 
neposreden odgovor ali kateri koli 
proizvod, storitev ali informacija, 
ponujena v povezavi s prikazom rezultatov 
ali prikazana skupaj z njimi oziroma 
delno ali v celoti vključena vanje.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „ponudnik jedrne platformne 
storitve“ pomeni subjekt ali del subjekta, 
ne glede na pravno obliko, ki poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom 
zagotavlja katero od jedrnih platformnih 
storitev iz odstavka 2.

Predlog spremembe 77
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „privolitev“ posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pomeni vsako prostovoljno, izrecno, 
informirano in nedvoumno izjavo volje 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kot je opredeljena v členu 
4(11) Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „promet“ pomeni prihodek, ki ga 
ustvari podjetje, kot je določeno v 
členu 5(1) Uredbe (ES) št. 139/2004;

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, ter

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima pri izvajanju svojih operacij 
utrjen in trajen položaj ali se predvideva, 
da bo tak položaj imel v bližnji 

(c) ima pri izvajanju svojih operacij 
utrjen in trajen položaj ali se predvideva, 
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prihodnosti. da bo tak položaj imel.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar 
podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh 
poslovnih letih doseže letni promet v EGP 
vsaj 6,5 milijarde EUR ali kadar povprečna 
tržna kapitalizacija ali enakovredna 
pravična tržna vrednost podjetja, ki mu 
pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 65 milijard EUR, in jedrno 
platformno storitev zagotavlja v najmanj 
treh državah članicah;

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar 
podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh 
poslovnih letih doseže letni promet v EGP 
vsaj 6,5 milijarde EUR ali kadar povprečna 
tržna kapitalizacija ali enakovredna 
pravična tržna vrednost podjetja, ki mu 
pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 65 milijard EUR, in jedrno 
platformno storitev zagotavlja v najmanj 
dveh državah članicah;

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 45 milijonov mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ki imajo sedež ali se 
nahajajo v Uniji, in več kot 10 000 letno 
aktivnih poslovnih uporabnikov s sedežem 
v Uniji v zadnjem poslovnem letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja eno ali več jedrnih platformnih 
storitev, ki ima več kot 45 milijonov 
mesečno aktivnih končnih uporabnikov, ki 
imajo sedež ali se nahajajo v Uniji, in več 
kot 10 000 letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov s sedežem v Uniji v zadnjem 
poslovnem letu;

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

za namene prvega pododstavka se mesečno 
aktivni končni uporabniki nanašajo na 
povprečno število mesečno aktivnih 

za namene prvega pododstavka se mesečno 
aktivni končni uporabniki nanašajo na 
povprečno število mesečno aktivnih 
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končnih uporabnikov v večjem delu 
zadnjega poslovnega leta;

končnih uporabnikov v večjem delu 
zadnjega poslovnega leta; Število mesečno 
aktivnih končnih uporabnikov se izmeri 
ob upoštevanju kazalnikov iz Priloge k tej 
uredbi.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih dveh poslovnih let.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
v treh mesecih po izpolnitvi navedenih 
pragov in ji predloži zadevne informacije 
iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo 
vključuje zadevne informacije iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druga osnovna 
storitev platform individualno izpolni 
mejne vrednosti iz točke 2(b).

Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
brez odlašanja in najpozneje v 45 dneh po 
izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži 
zadevne informacije iz odstavka 2. 
Navedeno uradno obvestilo vključuje 
zadevne informacije v zvezi s 
kvantitativnimi mejnimi vrednostmi iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druge jedrne 
platformne storitve individualno izpolnijo 
mejne vrednosti iz točke 2(b).

Predlog spremembe 86

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

Če zadevni ponudnik jedrnih platformnih 
storitev ne sporoči uradno informacij v 
skladu s tem odstavkom, Komisiji to ne 
prepreči, da bi te ponudnike kadar koli 
imenovala za vratarje v skladu z 
odstavkom 4.

Če Komisija meni, da podjetje, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, 
dosega vse pragove iz odstavka 2, vendar 
ni uradno sporočilo zahtevanih informacij 
v skladu s prvim pododstavkom tega 
odstavka, od tega podjetja v skladu s 
členom 19 zahteva, da v 30 dneh predloži 
ustrezne informacije v zvezi s količinskimi 
pragovi iz odstavka 2. Če podjetje, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, ne 
izpolni zahteve Komisije, Komisiji to ne 
prepreči, da bi to podjetje imenovala za 
vratarja na podlagi katerih koli drugih 
informacij, ki so ji na voljo. Če podjetje, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, 
ugodi zahtevi, Komisija kadar koli 
uporabi postopek iz odstavka 4.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 60 dni po prejemu popolnih 
informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni 
ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži 
dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ponudnik ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1.

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 40 delovnih dni po prejemu 
popolnih informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni 
ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži 
dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ponudnik izjemoma ne 
izpolnjuje zahtev iz odstavka 1, čeprav 
dosega vse mejne vrednosti iz odstavka 2.
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2



RR\1244436SL.docx 179/600 PE692.792v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar vratar predloži ustrezno utemeljene 
trditve, s katerimi dokaže, da ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1, Komisija uporabi 
odstavek 6, da oceni, ali so merila iz 
odstavka 1 izpolnjena.

Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
storitev predloži ustrezno utemeljene 
trditve, s katerimi dokaže, da izjemoma ne 
izpolnjuje zahtev, določenih v odstavku 1, 
čeprav dosega vse mejne vrednosti, 
določene v odstavku 2, Komisija tega 
ponudnika imenuje za vratarja v skladu s 
postopkom iz člena 15(3), če ugotovi, da 
ponudnik ni mogel dokazati, da zadevna 
jedrna platformna storitev, ki jo 
zagotavlja, ne izpolnjuje zahtev iz 
odstavka 1.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne 
storitve, ki izpolnjuje kvantitativne mejne 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvaja 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
času izvede in predloži ustrezne 
informacije, ima Komisija pravico, da 
navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsakega 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1, 
vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz 
odstavka 2, ali ki predloži ustrezno 

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsakega 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1, 
vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz 
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utemeljene argumente v skladu z 
odstavkom 4.

odstavka 2.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
ponudnika jedrnih platformnih storitev;

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
ponudnika jedrnih platformnih storitev ter 
njegov tržni delež, ki se nanaša na 
njegove jedrne platformne storitve;

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz 
omrežnih učinkov in prednosti na podlagi 
podatkov, zlasti v zvezi z dostopom 
ponudnika do osebnih in neosebnih 
podatkov in njihovim zbiranjem ali 
analitično zmogljivostjo;

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz 
omrežnih učinkov in prednosti na podlagi 
podatkov, zlasti v zvezi z dostopom 
ponudnika do osebnih in neosebnih 
podatkov in njihovim zbiranjem ali 
analitično zmogljivostjo; to bi vključevalo 
uporabo podatkovne umetne inteligence 
za usklajevanje, organizacijo in nadzor 
celotnega sklopa vključenih dejavnosti in 
akterjev, ki so pogosto opisani kot 
digitalni ekosistemi.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vezanost poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov na ponudnika;

(e) zakoreninjeno pomanjkanje izbire, 
odvisnost poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov od ponudnika ali 
vezanost nanj in sposobnost uporabnikov, 
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da hkrati uporabljajo podobne storitve;

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) druge strukturne značilnosti trga. (f) druge ustrezne značilnosti podjetja 
ali storitve, kot je konglomeratna 
podjetniška struktura ali vertikalna 
integracija, med drugim, ali so v skladu z 
odstavkom 2 v istem podjetju, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, 
identificirani drugi vratarji, kar na primer 
omogoča navzkrižno subvencioniranje ali 
kombiniranje podatkov iz različnih virov.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, v dveh mesecih ne izvede 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, naj jih v treh 
mesecih izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja na podlagi 
razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
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vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, 
ki jih je določila Komisija, in se to 
nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, naj jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, naj jih v dveh 
mesecih izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja na podlagi 
razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 
mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, 
preko katere dosežejo končne uporabnike, 
kot je navedeno v točki 1(b).

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, v roku iz odstavka 4 ugotovi 
zadevno podjetje, ki mu pripada, ter 
oblikuje seznam zadevnih jedrnih 
platformnih storitev, ki se opravljajo v 
okviru tega istega podjetja in ki posamično 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike in končne 
uporabnike, preko katere dosežejo končne 
uporabnike, kot je navedeno v točki 1(b).

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

8. Vratar Komisijo obvesti o ukrepih, 
ki jih namerava izvesti, da bi zagotovil 
skladnost z obvezami iz členov 5 in 6, 
potem ko je bila na seznam iz odstavka 7 
tega člena dodana jedrna platformna 
storitev, obveznosti iz členov 5 in 6 pa 
izpolni čim prej, v vsakem primeru pa 
najpozneje v štirih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena. Če vratar ne izpolni 
obveznosti v teh štirih mesecih, se lahko 
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naložijo posledice iz členov 25 in 26.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija redno in najmanj vsaki dve leti 
pregleda, ali imenovani vratarji še naprej 
izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) oziroma 
ali navedene zahteve izpolnjujejo novi 
ponudniki jedrnih platformnih storitev. Z 
rednim pregledom se tudi preveri, ali je 
treba prilagoditi seznam zadevnih jedrnih 
platformnih storitev vratarja.

Komisija redno in najmanj vsaka štiri leta 
pregleda, ali imenovani vratarji še naprej 
izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1), in 
najmanj vsako leto, ali navedene zahteve 
izpolnjujejo novi ponudniki jedrnih 
platformnih storitev. Z rednim pregledom 
se tudi preveri, ali je treba prilagoditi 
seznam zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja. Pregledi nimajo 
odložilnega učinka na obveznosti.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6. Komisija o ugotovitvah 
dejavnosti spremljanja poroča v svojem 
letnem poročilu o politiki konkurence. 

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih 
drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 

(a) ne združuje osebne podatke, ki 
izhajajo iz katerih koli jedrnih platformnih 
storitev, ali jih ne uporablja navzkrižno z 
osebnimi podatki iz katere koli druge 
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osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni 
uporabnik izrecno izbiro in je dal 
privolitev v smislu Uredbe (EU) 2016/679;

storitve, ki jo zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb, ter 
ne podpiše ali registrira poslovnih 
uporabnikov ali končnih uporabnikov za 
druge storitve vratarja, razen če je bil za 
podjetje ali končnega uporabnika podan 
jasen zahtevek, ki je razumljiv in 
uporabniku prijazen ter so v njem 
navedeni vsaj posebni namen, viri in 
rezultat združitve ali navzkrižne uporabe 
osebnih podatkov z uporabo pošteno in 
nevtralno zasnovanega zaslona, da v 
skladu z zahtevami iz členov 4(11), 6(1) in 
7 Uredbe (EU) 2016/679 poda 
informirano privolitev. 
Obdelava osebnih podatkov za 
oglaševalske namene ne vključuje osebnih 
podatkov, ki vsebujejo navedbe ali dejstva 
v zvezi z rasnim ali etničnim poreklom, 
političnim mnenjem, verskim ali 
filozofskim prepričanjem, članstvom v 
sindikatu, zdravjem, spolnim življenjem 
ali spolno usmerjenostjo poslovnega 
uporabnika ali končnega uporabnika, ter 
je v skladu z zahtevami glede najmanjšega 
obsega podatkov iz člena 5(1)(c) Uredbe 
(EU) 2016/679.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve na katere koli druge 
načine, tudi preko lastnih neposrednih 
spletnih prodajnih kanalov in preko 
spletnih posredniških storitev tretjih oseb 
po cenah ali pod pogoji, ki se razlikujejo 
od cen ali pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

Predlog spremembe 103
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom, 
ki so jih pridobili preko jedrne platformne 
storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi 
uporabniki ne glede na to, ali v ta namen 
uporabljajo jedrne platformne storitve 
vratarja ali ne, ter omogočanje končnim 
uporabnikom, da imajo prek jedrnih 
platformnih storitev vratarja dostop do 
vsebine, naročnin, funkcij ali drugih 
elementov in jih uporabljajo s pomočjo 
programske aplikacije poslovnega 
uporabnika, kadar so končni uporabniki te 
elemente pridobili od zadevnega 
poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom 
znotraj ali zunaj jedrne platformne storitve 
ali drugačno komunikacijo z njimi, ali 
prek drugih kanalov, sklepanje pogodb s 
temi končnimi uporabniki ne glede na to, 
ali v ta namen uporabljajo jedrne 
platformne storitve vratarja ali ne, ter 
omogočanje končnim uporabnikom, da 
imajo prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja dostop do vsebine, naročnin, 
funkcij ali drugih elementov in jih 
uporabljajo s pomočjo programske 
aplikacije poslovnega uporabnika, kadar so 
končni uporabniki te elemente pridobili od 
zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) niti poslovnim niti končnim 
uporabnikom neposredno ali posredno ne 
preprečuje oziroma jih ne omejuje ali 
odvrača, vključno na podlagi pogodbenih 
obveznosti, da bi se v zvezi s katero koli 
prakso vratarjev obrnili na zadevni javni 
organ;

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne (e) od poslovnih uporabnikov ne 
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zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
kakršno koli posebno pomožno storitev 
tega vratarja ali zagotavljajo 
interoperabilnost z njo;

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, ki je opredeljena v 
skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne 
vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se registrirajo 
vanjo kot pogoj za dostop do katere koli 
njegove jedrne platformne storitve, 
določene v skladu z navedenim členom, ali 
vpis ali registracijo vanjo;

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, vključno z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki je opredeljena 
v skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne 
vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se registrirajo 
vanjo kot pogoj za dostop do katere koli 
njegove jedrne platformne storitve, 
določene v skladu z navedenim členom, ali 
vpis ali registracijo vanjo, ali kot pogoj za 
pridobitev boljše cene za uporabo takšnih 
storitev jedrne platforme, ali dosežejo 
enak rezultat z zasnovo izdelka, niti 
samodejno vpišejo uporabnike jedrne 
platformne storitve kot uporabnike 
katerih koli storitev, ki so v lasti ali pod 
nadzorom vratarja;
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 

(g) vsakemu oglaševalcu in založniku, 
ki mu zagotavlja storitve, ali tretjim 
osebam, ki jih pooblastijo oglaševalci in 
založniki , na njihovo zahtevo brezplačno 
zagotovi informacije o ceni, ki jo plača 
oglaševalec, založnik ali oglaševalski 
posrednik, ter o plačilu, ki se plača 
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oglaševanja, ki jo je opravil vratar. založniku, vključno z odbitki in dodatnimi 
dajatvami, za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar, ter 
informacije o mehanizmih določanja teh 
cen in plačil, pa tudi informacije o vseh 
necenovnih merilih v dražbenem 
postopku;
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) od trenutka, ko končni uporabniki 
prvič uporabljajo katero koli predhodno 
nameščeno jedrno platformno storitev v 
operacijskem sistemu, končne uporabnike 
pozove, naj spremenijo privzete nastavitve 
za to jedrno platformno storitev v drugo 
možnost s seznama glavnih storitev tretje 
strani, ki so na voljo, ter končnim 
uporabnikom omogočijo in tehnično 
zagotovijo, da v kateri koli fazi ne 
namestijo vnaprej nameščenih 
programskih aplikacij v okviru osrednje 
storitve platforme, brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako 
odstranitev v zvezi s programskimi 
aplikacijami, ki so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;

(Glej predlog spremembe člena 6(1)(b).)

Predlog spremembe 109

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom in ponudnikom pomožnih 
storitev ne uporablja, niti neposredno niti 
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posredno prek tretjih oseb, ki pripadajo 
istemu podjetju, podatkov, ki niso javno 
dostopni in se ustvarijo z dejavnostmi 
navedenih poslovnih uporabnikov ali v 
okviru teh dejavnosti, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali pomožnimi storitvami ali jih 
predložijo zadevni poslovni uporabniki 
njegovih jedrnih platformnih storitev ali 
pomožnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

(Glej predlog spremembe člena 6(1)(a).)
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

črtano

(Glej predlog spremembe člena 5(1)(gb).)

(Glej predlog spremembe člena 5(1)(gb).)
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 

črtano
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platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako 
odstranitev v zvezi s programskimi 
aplikacijami, ki so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;

(Glej predlog spremembe člena 5(1)(ga).)
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) omogoča in tehnično zagotovi 
namestitev, učinkovito uporabo in 
interoperabilnost, ki jo izvedejo poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ter 
učinkovito uporabo programskih aplikacij 
tretjih oseb ali trgovin s programskimi 
aplikacijami, ki uporabljajo operacijske 
sisteme navedenega vratarja ali so 
interoperabilne z njimi, ter omogoča, da se 
do teh programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso ustrezne jedrne platformne 
storitve navedenega vratarja. Vratar 
končnega uporabnika pozove, naj se odloči, 
ali naj prenesena aplikacija ali trgovina z 
aplikacijami postane privzeta storitev. 
Vratarju se ne prepreči sprejemanje 
sorazmernih ukrepov, s katerimi zagotovi, 
da programske aplikacije tretjih oseb ali 
trgovine s programskimi aplikacijami ne 
ogrožajo varnost in celovitosti strojne 
opreme ali operacijskega sistema, ki ga 
zagotavlja vratar. Če vratar te ukrepe 
sprejme, jih tretji osebi, na katero se 
nanašajo, podrobno utemelji in jih omeji 
na nujno potrebne, da ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar, brez poseganja v svobodo 
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potrošnikov, ki so ustrezno informirani, 
da izberejo aplikacije ali trgovine s 
programskimi aplikacijami, ki so jim 
ljubše;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

(d) pri samodejnem pregledovanju, 
prikazovanju, razvrščanju, namestitvi, 
aktiviranju (ali izvajanju pomensko 
enakovrednih dejavnosti oziroma 
dejavnosti z enakim rezultatom glede) 
storitev in proizvodov, ki jih zagotavlja 
vratar sam ali katera koli tretja oseba, ki 
pripada istemu podjetju, ne obravnava 
drugače, še zlasti ne ugodneje v primerjavi 
s podobnimi storitvami ali proizvodi tretje 
osebe ter za tako samodejno 
pregledovanje, prikazovanje, razvrščanje, 
namestitev ali aktiviranje ali privzete 
nastavitve uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja, vključno z izbiro ponudnika 
dostopa do interneta;

(e) tehnično, komercialno in 
operativno ne omeji možnosti poslovnih 
uporabnikov ali končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa zlasti v okviru 
operacijskega sistema ali storitev 
računalništva v oblaku vratarja ali z 
uporabo spletnega pomočnika, vključno z 
izbiro ponudnika dostopa do interneta;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 
dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost;

(f) z zagotavljanjem popolnih in 
točnih informacij ob zagotavljanju visoke 
ravni varnosti poslovnim uporabnikom, 
končnim uporabnikom ter ponudnikom 
storitev in strojne opreme omogoči, da 
imajo v največji meri tehnično podprt, 
enakovreden dostop do iste strojne opreme 
in interoperabilnost z isto strojno opremo 
ali značilnostmi programske opreme, do 
katerih se dostopa ali jih nadzira prek 
operacijskega sistema, vključno z 
antenami za komunikacijo na terenu ali 
tehnologijo, povezano s tistimi antenami, 
ki so na voljo ali jih vratar uporablja pri 
zagotavljanju vseh osnovnih in pomožnih 
storitev, in sicer neposredno ali prek 
partnerskega sporazuma. Dostop in 
interoperabilnost se odobrita pod 
poštenimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji. Vratarju se 
ne sme preprečiti sprejetja nujnih 
ukrepov, s katerimi bi zagotovil, da ta 
interoperabilnost ne ogroža ali 
spodkopava celovitosti funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, ki jih zagotavlja 
vratar, če vratar take nujne ukrepe 
ustrezno utemelji, hkrati pa zagotovi 
alternativni dostop in interoperabilnost 
pod poštenimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji, da se 
omogoči učinkovito zagotavljanje 
pomožnih storitev;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja nabora oglasov;

(g) oglaševalcem in založnikom ali 
tretjim osebam, ki jih pooblastijo, na 
njihovo zahtevo in brezplačno prek 
ustreznega vmesnika zagotavlja 
visokokakovosten, granularen, 
neprekinjen in učinkovit dostop v realnem 
času do orodij za merjenje uspešnosti 
vratarja, do parametrov in podatkov, ki se 
uporabljajo za odločanje, izvajanje in 
merjenje posredniške storitve, ter do istih 
zbirnih in nezbirnih podatkov, ki so 
dostopni vratarjem v okviru merjenja in 
preverjanja oglaševanja, in sicer v 
formatu, ki je kompatibilen z 
enakovrednimi podatki iz drugih virov, da 
bi lahko oglaševalci in založniki in/ali 
tretje osebe, ki jih pooblastijo, za izvedbo 
svojega neodvisnega preverjanja nabora 
oglasov uporabljali lastna orodja za 
preverjanje in merjenje, s katerimi bi 
ocenili uspešnost jedrnih storitev, ki jih 
zagotavljajo vratarji;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim uporabnikom 
zagotavlja orodja za lažje uresničevanje 
prenosljivosti podatkov v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;

(h) poslovnim in končnim 
uporabnikom ali tretjim osebam, ki jih ti 
pooblastijo, brezplačno zagotavlja 
učinkovito prenosljivost podatkov, 
zagotovljenih ali ustvarjenih z dejavnostjo 
ali v okviru dejavnosti poslovnega 
uporabnika ali končnega uporabnika, 
vključno z izvajanjem ustreznih tehničnih 
in organizacijskih ukrepov, zlasti pa 
poslovnim uporabnikom ali tretjim 
stranem s pooblastilom poslovnih 
uporabnikov in končnim uporabnikom 
brezplačno zagotavlja tehnično dostopna 
orodja za lažje uresničevanje prenosljivosti 
osebnih podatkov v skladu z Uredbo 
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(EU) 2016/679, ki se jo s tem tudi 
nadgrajuje, in neosebnih podatkov, 
vključno z zagotavljanjem stalnega dostopa 
v realnem času;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679;

(i) končnim uporabnikom, poslovnim 
uporabnikom ali tretjim osebam, ki jih 
pooblasti poslovni uporabnik, brezplačno 
in na uporabniku prijazen način 
zagotavlja učinkovit, visokokakovosten, 
strukturen in stalen dostop v realnem času 
ter uporabo zbirnih ali nezbirnih podatkov, 
kakršen je dodeljen tudi samemu 
vratarju,vključno z osebnimi podatki, ki 
jih pri uporabi zadevnih jedrnih 
platformnih storitev ali pomožnih storitev, 
ki jih ponuja vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo tisti poslovni uporabniki in 
končni uporabniki, ki so povezani s 
proizvodi ali storitvami, ki jih zagotavljajo 
ti poslovni uporabniki; med drugim 
poslovnemu uporabniku na zahtevo 
omogoči dostop do podatkov in njihovo 
analizo „in situ“ brez prenosa teh 
podatkov od vratarja ter mu zagotovi tudi 
potrebna orodja; za osebne podatke 
zagotavlja dostop in uporabo samo, kadar 
so ti podatki neposredno povezani z 
uporabo, ki jo končni uporabnik izvaja v 
zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zadevni poslovni uporabnik ponuja preko 
zadevne jedrne platformne storitve v 
skladu z načeloma omejitve namena in 
najmanjšega obsega podatkov, in če se 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679;
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Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 
poizvedbo, klik in ogled podatkov, ki so 
osebni podatki;

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 
razvrščanje, poizvedbo, klik in ogled 
podatkov, ki so osebni podatki;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 
programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pregledne, pravične in nediskriminatorne 
splošne pogoje za dostop do svojih jedrnih 
platformnih storitev ter jih obravnava v 
skladu s členom 3 te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki in o katerih se lahko 
sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi vratarja.

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih 
zagotovijo poslovni uporabniki ali končni 
uporabniki oziroma se lahko opazijo v 
okviru komercialnih dejavnosti teh 
uporabnikov v jedrni platformni storitvi 
vratarja.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a.  Komisija brez poseganja v 
poslovne skrivnosti objavi tehnične 
specifikacije za posamezne vratarje.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pred uveljavitvijo kakršne koli 
spremembe pristojbin ali strukture 
pristojbin, ki se zaračunavajo poslovnim 
uporabnikom in so povezane z 
obveznostmi iz odstavka 1, vratar o taki 
spremembi obvesti Komisijo in zadevne 
poslovne uporabnike.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar 
zagotovi, da se ti ukrepi izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov.

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev doslednega izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6, morajo biti 
učinkoviti pri doseganju cilja zadevne 
obveznosti in cilja te uredbe, in sicer 
zaščite tekmovalnosti in pravičnosti za 
poslovne in končne uporabnike. Vratar je 
odgovoren za popolno izpolnjevanje teh 
obveznosti in jo je tudi zmožen dokazati 
(„odgovornost“), zlasti ko zagovarja svoje 
ukrepe na podlagi učinkovitosti.  V šestih 
mesecih po imenovanju in ob uporabi 
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člena 3(8) vratar o teh ukrepih uradno 
obvesti Komisijo in ji tudi predloži 
poročilo, v katerem podrobno in 
pregledno opiše navedene ukrepe ter 
prikaže, kako z njimi zagotavlja 
izpolnjevanje teh obveznosti. Vratar 
zagotovi, da se izvajajo v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, Direktivo 2002/58/ES in 
Uredbo XX o digitalnih storitvah na 
enotnem trgu z ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 vratar objavi in 
Komisiji predloži nezaupni povzetek 
poročila iz odstavka 1 tega člena. 
Komisija nezaupni povzetek poročila 
nemudoma objavi. Ta nezaupni povzetek 
se posodobi vsakič, ko se posodobi 
poročilo iz odstavka 1 tega člena.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v šestih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v petih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18. Sklep se objavi. Pri objavi se 
upošteva pravni interes podjetij za 
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varovanje poslovnih skrivnosti.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavek 2 tega člena ne posega v 
pristojnosti Komisije iz členov 25, 26 
in 27.

3. Odstavek 2 tega člena ne posega v 
pristojnosti Komisije iz členov 25, 26 
in 27. V primeru sklepa o neizpolnjevanju 
obveznosti iz člena 25, na podlagi 
katerega se izrečejo globe in kazni v 
skladu s členom 26 ali periodične denarne 
kazni v skladu s členom 27, se šteje, da 
začne obdobje neizpolnjevanja obveznosti 
teči od roka, določenega v členu 3(8).
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v treh mesecih po začetku postopka. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči vratarju predhodne 
ugotovitve v dveh mesecih po začetku 
postopka. V njih pojasni ukrepe, ki jih 
namerava sprejeti ali za katere meni, da bi 
jih moral zadevni ponudnik jedrnih 
platformnih storitev sprejeti za učinkovito 
obravnavanje predhodnih ugotovitev. 
Komisija se lahko pri pripravi predhodnih 
ugotovitev posvetuje z zainteresiranimi 
tretjimi osebami, ki izkažejo zadosten 
interes. Predhodne ugotovitve se objavijo.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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6a. Za namene določitve obveznosti iz 
točke (f) člena 6(1) vratar v sodelovanju z 
vratarjem, poslovnimi uporabniki in 
predstavniki končnih uporabnikov 
opredeli odprte tehnologije, odprte 
standarde in odprte protokole in tehnični 
vmesnik (vmesnik za aplikacijsko 
programiranje), ki končnim uporabnikom 
konkurenčne programske opreme in 
storitev ter poslovnim uporabnikom 
omogočajo, da se priključijo na jedrno 
storitev vratarjev in z njo zagotavljajo 
interoperabilnost, o teh tehnologijah, 
standardih in protokolih pa obvesti 
Komisijo. To ne posega v pravico 
Komisije, da uporabi odstavek 2 tega 
člena v okoliščinah, v katerih obstaja 
dvom, da takšne tehnologije, standardi in 
protokoli ne bi zagotovili učinkovitega 
izpolnjevanja obveznosti iz točke (f) člena 
6(1). 
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Vratar lahko skupaj 
s svojo zahtevo predloži utemeljeno 
predložitev, v kateri pojasni zlasti, zakaj so 
ukrepi, ki jih namerava izvesti ali jih 
izvaja, učinkoviti pri doseganju cilja 
zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah.

7. Da se zagotovi dejansko 
izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, 
lahko vratar pred iztekom roka iz člena 
3(8) v enem mesecu po imenovanju 
zahteva začetek postopka v skladu s 
členom 18, da Komisija določi, ali so 
ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali jih 
izvaja, so sorazmerni in učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Vratar skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, sorazmerni 
in učinkoviti pri izpolnjevanju zadevne 
obveznosti v posebnih okoliščinah. 
Komisija se lahko pri pripravi stališča na 
podlagi vratarjeve zahteve posvetuje s 
tretjimi osebami, kot so poslovni 
uporabniki in konkurenti, organizacije 
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civilne družbe, pristojni nacionalni organi 
in drugi, za katere meni, da so pomembni 
za zadevne jedrne platformne storitve, na 
katere se nanaša vratarjeva zahteva. 
Komisija lahko določi ukrepe, ki jih mora 
zadevni vratar izvesti, in svojo odločitev 
sprejme v treh mesecih po prejemu 
vratarjeve zahteve. Vratar med postopkom 
v skladu s členom 18 še naprej izpolnjuje 
vse ustrezne obveznosti.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve. 
Sklepu o zamrznitvi se priloži obrazložena 
izjava, v kateri so podrobno navedeni 
razlogi za zamrznitev.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na podlagi utemeljene Komisija lahko v nujnih primerih na 
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zahteve vratarja zamrzne uporabo zadevne 
obveznosti v zvezi z eno ali več 
posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sprejetjem sklepa v 
skladu z odstavkom 1.

podlagi utemeljene zahteve vratarja 
zamrzne uporabo zadevne obveznosti v 
zvezi z eno ali več posameznimi jedrnimi 
platformnimi storitvami že pred sprejetjem 
sklepa v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve. Sklepu o izvzetju se 
priloži obrazložena izjava, v kateri so 
podrobno navedeni razlogi za izvzetje.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar Komisija v skladu z 
odstavkom 1 odobri izvzetje, sklep o 
izvzetju pregleda vsaki 2 leti. Na podlagi 
pregleda izvzetje v celoti ali delno odpravi 
ali pa ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 
še naprej izpolnjeni.
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Predlog uredbe
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Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obveznosti iz 
členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, da dopolni obveznosti iz 
členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delegirani akti, ki dopolnjujejo 
obveznosti iz členov 5 in 6 v skladu z 
odstavkom 1, so omejeni na:
(a) razširitev katere koli obveznosti, ki 
velja za določeno jedrno platformno 
storitev ali katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, navedeno v točki (2) 
člena 2;
(b) določitev načina, na katerega 
morajo vratarji izvajati obveznosti iz 
členov 5 in 6, tudi z vključitvijo 
specifikacij iz člena 7(2) v obveznosti;
(c) razširitev katere koli obveznosti, ki 
opredeljuje določen podsklop uporabnikov 
kot upravičence, na kateri koli drug 
podsklop uporabnikov kot upravičencev;
(d) dopolnitev obveznosti z namenom 
izboljšanja učinkovitosti njihove uporabe.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali or

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne in končne 
uporabnike ter vratar pridobi prednost pred 
poslovnimi uporabniki, ki je nesorazmerna 
s storitvijo, ki jo vratar opravlja za 
poslovne ali končne uporabnike, ali
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave.

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar. Niti vratar 
niti podjetje, ki mu pripada, ne smeta 
sodelovati v kakršnem koli ravnanju, ne 
glede na to, ali je to ravnanje pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
vključno z zasnovo, strukturo, funkcijo ali 
načinom delovanja ali vedenjskimi 
tehnikami proizvoda ali vmesnika, ki 
lahko vpliva na izbiro in samostojnost 
uporabnika, ali s sporazumi s tretjimi 
poslovnimi partnerji kontrolorjev, ki 
imajo lahko enakovreden cilj ali učinek 
kot ravnanje, prepovedano v skladu s 
členoma 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 2. Kadar je potrebna privolitev za 
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zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve.

zbiranje, obdelavo in delitev osebnih 
podatkov, da se zagotovi skladnost s to 
uredbo, vratar sprejme potrebne ukrepe, s 
katerimi poslovnim uporabnikom omogoči, 
da neposredno pridobijo potrebno 
privolitev za njihovo obdelavo in 
pridobivanje, kadar je to potrebno v skladu 
z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 
2002/58/ES, ali če ta privolitev ni 
pridobljena, kako drugače delujejo v 
skladu s predpisi in načeli Unije na 
področju varstva podatkov in zasebnosti, 
med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke. Vratar pridobitve 
te privolitve poslovnega uporabnika ne 
oteži bolj kot za svoje storitve, vključno z 
zasnovo produktov, strukturo, funkcijo ali 
načinom delovanja, ki lahko vpliva na 
izbiro in avtonomijo uporabnika, ali s 
sporazumi s tretjimi poslovnimi partnerji 
vratarjev, ter uporabnikom ponudi izbiro 
na nevtralen način, tako da je poslovnim 
in končnim uporabnikom pri obliki, 
funkcionalnosti in delovanju 
uporabniškega vmesnika zagotovljeno 
avtonomno odločanje.

Če je bila poslovnemu uporabniku ali 
končnemu uporabniku predstavljena 
možnost, da privoli v kombinacijo 
podatkov za poseben namen obdelave, in 
ni dal privolitve ali je umaknil privolitev, 
ali če je terminalska oprema poslovnega 
uporabnika ali končnega uporabnika 
izrazila svoje nasprotovanje obdelavi 
osebnih podatkov v skladu s členom 21(5) 
Uredbe (EU) 2016/679, vratar ne sproži 
ponovne zahteve za privolitev in ne 
izključi dostopa do storitev niti ne ponuja 
drugačnih ali poslabšanih storitev v 
primerjavi s storitvami, ponujenimi 
končnemu uporabniku, ki je privolitev 
dal.
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Predlog uredbe
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Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti.

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma uporabnikov ne ovira, 
diskriminira pri uveljavljanju navedenih 
pravic ali možnosti ali tega ne otežuje 
neupravičeno, tudi ne z uporabo 
manipulativne arhitekture za izbiro. 
Vratar ne sme uporabljati strukture, 
funkcije ali načina delovanja svojega 
spletnega vmesnika oziroma katerega od 
njegovih delov za spodkopavanje ali 
oviranje potrošnikove avtonomije, 
odločanja ali izbire med uveljavljanjem 
teh pravic ali posameznih možnosti.
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vratar končnih uporabnikov ne 
ovira ali odvrača od tega, da bi prešli na 
druge programske aplikacije in storitve, 
niti ne sme neposredno ali posredno 
zaobiti katere koli obveznosti iz členov 5 
in 6, vključno z uporabo manipulativne 
arhitekture izbire.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 

Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ne glede na to, 
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drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

ali je treba o njih uradno obvestiti organ 
Unije za varstvo konkurence v skladu z 
Uredbo (ES) št. 139/2004 ali pristojni 
nacionalni organ za varstvo konkurence v 
skladu z nacionalnimi pravili o združitvah.

Obrazložitev

Ta obveznost obveščanja bi morala veljati za vsako predlagano koncentracijo vratarjev.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V uradnem obvestilu v skladu z 
odstavkom 1 se za cilje pridobitve opišeta 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov ter razlog za 
nameravano koncentracijo.

2. V informacijah, zagotovljenih v 
skladu z odstavkom 1, se izrecno navede, 
da predvidena koncentracija ne bo 
ogrozila tekmovalnosti ustreznih trgov, 
temveč bo spodbujala konkurenco in 
inovacije, ter se za cilje pridobitve opiše 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, kategorije osebnih 
podatkov, ki jih obdelujejo, ter razlog za 
nameravano koncentracijo in njen 
morebitni vpliv na pravice in interese 
poslovnih in končnih uporabnikov. 
Vratar Komisiji poleg informacij iz prvega 
pododstavka zagotovi tudi:
(a) študijo, ki jo je izvedel neodvisni 
certificirani revizor po ISO 17020, da bi 
potrdil pravilnost predložene 
dokumentacije ter dokazal, da predvidena 
koncentracija ne bo ovirala konkurence 
in inovacij, in
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(b) mnenje o ustreznosti podatkovnih 
nizov za načrtovano koncentracijo, ki se 
zahteva od Evropskega odbora za varstvo 
podatkov (EOVP).
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če po koncentraciji iz odstavka 1 
dodatne jedrne platformne storitve 
individualno dosegajo mejne vrednosti iz 
točke (b) člena 3(2), zadevni vratar o tem 
obvesti Komisijo v treh mesecih od 
izvedbe koncentracije in Komisiji predloži 
informacije iz člena 3(2).

3. Če se po koncentraciji iz odstavka 1 
pokaže, da dodatne jedrne platformne 
storitve individualno dosegajo mejne 
vrednosti iz točke (b) člena 3(2), zadevni 
vratar o tem obvesti Komisijo v treh 
mesecih od izvedbe koncentracije in 
Komisiji predloži informacije iz člena 3(2).
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Informacije, zbrane v skladu s tem 
členom, se lahko uporabijo v vzporednih 
zadevah na področju konkurence, zlasti za 
namene nadzora nad združitvami.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija vsako leto objavi seznam 
prevzemov, o katerih so jo obvestili 
vratarji.
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov strank, ki jih 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran in opis morebitnih 
tehnik profiliranja poslovnih in končnih 
uporabnikov personalizacija njihovih 
storitev in vseh drugih tehnik digitalne 
tehnologije, ki se uporabljajo za 
privabljanje uporabnikov k določenim 
dejavnostim ali za napovedovanje 
njihovega delovanja ter ki jih vratar 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3, ter ta 
opis objavi. Ta opis se posodobi vsaj 
enkrat letno.
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revizijo iz odstavka 1 opravljajo 
organizacije, ki:
(a) so neodvisne od zadevnega vratarja in 
niso opravljale nobenih drugih storitev za 
podjetje, ki mu je vratar v preteklih 12 
mesecih pripadal;
(b) imajo dokazano strokovno znanje na 
področju obvladovanja tveganja, tehnično 
usposobljenost in zmogljivost na področju 
digitalnih tehnologij;
(c) so dokazano objektivne in upoštevajo 
poklicno etiko, ki temelji zlasti na 
spoštovanju kodeksov ravnanja ali 
ustreznih standardov, in
(d) niso opravljale te revizije za istega 
vratarja več kot tri zaporedna leta.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nacionalni organi prek 
mehanizma poročanja podajajo opozorila 
o nepoštenih praksah.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 
12 mesecih od njenega začetka.

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga zaključi s 
sprejetjem sklepa v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) v 12 mesecih od 
njenega začetka.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v šestih mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

2. Komisija med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 svoje predhodne 
ugotovitve zadevnemu ponudniku jedrnih 
platformnih storitev sporoči v šestih 
mesecih od začetka preiskave. V 
predhodnih ugotovitvah pojasni, ali 
začasno meni, da bi moral biti ponudnik 
jedrnih platformnih storitev imenovan za 
vratarja v skladu s členom 3(6).
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), si Komisija prizadeva 
preiskavo trga zaključiti v petih mesecih 
od začetka preiskave trga s sklepom v 
skladu z odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 v treh mesecih od 
začetka preiskave.

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), Komisija preiskavo trga 
zaključi v petih mesecih od začetka 
preiskave trga s sklepom v skladu z 
odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 v treh mesecih od 
začetka preiskave.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
člena 5(b) ter točk (e), (f), (h) in (i) 
člena 6(1), kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel, določi, da se zanj uporabljajo 
posebne obveznosti iz te uredbe, kot je 
opredeljeno v sklepu o imenovanju. 
Komisija določi, da se uporabljajo samo 
tiste obveznosti, ki so ustrezne in potrebne, 
da se zadevnemu vratarju prepreči, da bi z 
nepoštenimi sredstvi pridobil utrjen in 
trajen položaj pri izvajanju operacij. Tako 
imenovanje pregleda v skladu s postopkom 
iz člena 4.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), lahko Komisija 
s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 
začetka.

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter da je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), ali kadar 
Komisija v skladu s členom 12 oceni, da 
katera koli nameravana koncentracija 
negativno vpliva na konkurenčnost trgov, 
Komisija s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 
začetka.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko strukturne ukrepe v 
skladu z odstavkom 1 naloži samo, kadar 
ni na voljo enako učinkovitega 
ravnalnega ukrepa ali kadar bi bil vsak 
enako učinkovit ravnalni ukrep za 
zadevnega vratarja bolj obremenilen od 
strukturnega ukrepa.

2. Komisija lahko strukturne ukrepe v 
skladu z odstavkom 1 naloži tudi, če meni, 
da so pri zagotavljanju skladnosti z 
obveznostmi iz členov 5 in 6 učinkovitejši 
od ravnalnih ukrepov. Ti strukturni 
ukrepi lahko vključujejo:

(a) ločitev poslovnih enot;
(b) ločevanje in horizontalno delitev 
storitev;
(c) spremembe modela financiranja 
vratarja;
(d) povrnitev finančnih koristi končnim 
uporabnikom.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj tri 
sklepe o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Kakor hitro Komisija vratarju v 
petih letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj dva 
sklepa o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Da se preveri, da vratar dejansko 
izpolnjuje svoje obveznosti iz členov 5 ali 
6, Komisija redno pregleduje ukrepe, 
naložene v skladu z odstavkom 1, ali 
zaveze, ki se v skladu z odstavkom 6 
določijo kot zavezujoče. Komisija ima 
pravico zahtevati spremembo naloženih 
ukrepov, če po oceni ugotovi, da niso 
učinkoviti.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
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obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 20 mesecih od začetka 
preiskave trga.
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Predlog uredbe
Člen 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar namerava Komisija izvesti postopek 
zaradi morebitnega sprejetja sklepov v 
skladu s členi 7, 25 in 26, sprejme sklep o 
začetku postopka.

Kadar namerava Komisija izvesti postopek 
zaradi morebitnega sprejetja sklepov v 
skladu s členi 7, 25 in 26, sprejme in objavi 
sklep o začetku postopka.
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali sklepom od podjetij in 
podjetniških združenj zahteva, da 
predložijo vse potrebne informacije, tudi 
zaradi spremljanja, izvajanja in izvrševanja 
pravil iz te uredbe. Zahteva lahko tudi 
dostop do podatkovnih baz in algoritmov 
podjetij ter z enostavnim zahtevkom ali 
sklepom tudi pojasnila v zvezi z njimi.

1. Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali sklepom od podjetij in 
podjetniških združenj zahteva, da 
predložijo vse potrebne informacije, tudi 
zaradi spremljanja, izvajanja in izvrševanja 
pravil iz te uredbe. Zahteva lahko tudi 
dostop do podatkovnih baz, algoritmov in 
preizkusov A/B podjetij ter z enostavnim 
zahtevkom ali sklepom tudi pojasnila v 
zvezi z njimi. Če se informacija na 
podlagi enostavnega zahtevka ne zagotovi 
v treh tednih, lahko Komisija te 
informacije zahteva s sklepom.
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvaja inšpekcijske 
preglede na kraju samem v prostorih 

1. Komisija lahko izvaja inšpekcijske 
preglede na kraju samem v prostorih 
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podjetja ali podjetniškega združenja. podjetja ali podjetniškega združenja za 
namene preiskav v skladu s členi 14 do 17 
te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in imenovani revizorji ali 
strokovnjaki lahko med inšpekcijskimi 
pregledi na kraju samem zahtevajo, da 
podjetje ali podjetniško združenje zagotovi 
dostop do organizacije, delovanja, 
informacijskega sistema, algoritmov, 
obdelave podatkov in vodenja poslov ter 
pojasnila v zvezi z njimi. Komisija in 
imenovani revizorji ali strokovnjaki lahko 
vprašanja naslovijo na ključno osebje.

3. Komisija in imenovani revizorji ali 
strokovnjaki lahko med inšpekcijskimi 
pregledi na kraju samem zahtevajo, da 
podjetje ali podjetniško združenje zagotovi 
dostop do organizacije, delovanja, 
informacijskega sistema, algoritmov, 
obdelave podatkov in vodenja poslov ter 
pojasnila v zvezi z njimi. Izvajajo lahko 
preizkuse vedenja, na katerih ocenijo 
algoritem in uporabo podatkov. Komisija 
in imenovani revizorji ali strokovnjaki 
lahko vprašanja naslovijo na ključno 
osebje.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Mehanizem poročanja za poslovne in 

končne uporabnike
1. Poslovni uporabniki, konkurenti 
in končni uporabniki jedrnih platformnih 
storitev lahko Komisiji ali nacionalnim 
regulatorjem poročajo o kakršni koli 
praksi ali vedenju vratarjev, ki spada na 
področje uporabe te uredbe, vključno z 
neizpolnjevanjem obveznosti. Komisija in 
države članice se medsebojno obveščajo o 
takih poročilih.
2. Komisija določi svoje prednostne 
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naloge glede preučitve poročil iz odstavka 
1. Ob upoštevanju določb odstavka 5 tega 
člena in določb člena 33 se lahko 
Komisija odloči, da poročila ne bo 
preučila z utemeljitvijo, da takega 
poročila ne šteje za prednostno nalogo 
izvrševanja.
3. Kadar Komisija meni, da je 
poročilo prednostna naloga izvrševanja, 
lahko začne postopek v skladu s 
členom 18 ali preiskavo trga v skladu s 
členom 14.
4. Brez poseganja v člen 33 lahko 
država članica od svetovalnega odbora za 
digitalne trge zahteva, da sprejme mnenje, 
v katerem opredeli, ali je treba eno ali več 
poročil obravnavati kot prednostno 
nalogo izvrševanja. Svetovalni odbor za 
digitalne trge lahko v mnenju od Komisije 
zahteva, da začne postopek v skladu s 
členom 18 ali preiskavo trga v skladu s 
členom 14. Svetovalni odbor sprejme 
mnenje v roku enega meseca po prejemu 
zahtevka. V mnenju navede razloge, zakaj 
se poročilo šteje ali ne šteje za prednostno 
nalogo izvrševanja. Če se poročilo šteje za 
prednostno nalogo izvrševanja, Komisija v 
štirih mesecih po prejemu mnenja preuči, 
ali obstajajo utemeljeni razlogi za začetek 
takega postopka ali preiskave. Če se 
Komisija ne strinja z zahtevo svetovalnega 
odbora, navede razloge, zakaj ne bo 
začela postopka v skladu s členom 18 ali 
preiskave trga v skladu s členom 14.

Predlog spremembe 164

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in nepopravljive 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) odredi začasne 

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in neposredne škode 
za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) odredi začasne 
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ukrepe zoper vratarja na podlagi prima 
facie ugotovitve kršitve člena 5 ali 6.

ukrepe zoper vratarja na podlagi prima 
facie ugotovitve kršitve člena 5 ali 6.

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V nujnih primerih lahko Komisija 
zaradi tveganja resne in takojšnje škode 
za poslovne uporabnike ali končne 
uporabnike kot posledice novih praks, ki 
jih izvaja en ali več vratarjev in lahko 
ogrozijo tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev ali pa so nepoštene v skladu s 
členom 10(2), s sklepom, sprejetim v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 32(4), odredi začasne ukrepe proti 
ustreznim vratarjem, da bi se izognili 
uresničitvi takega tveganja.

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Sklep v skladu z odstavkom 2a se 
lahko sprejme le v okviru preiskave trga v 
skladu s členom 17 in v 6 mesecih od 
začetka take preiskave. Začasni ukrepi se 
uporabljajo za določeno obdobje in se v 
vsakem primeru nadomestijo z novimi 
obveznostmi v skladu s končnim sklepom 
o preiskavi trga v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje.

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje. 
Kadar je ustrezno, ima Komisija pravico 
zahtevati, da se zaveze preizkusijo, da bi 
bile čim učinkovitejše.

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko na zahtevo ali 
lastno pobudo s sklepom znova začne 
zadevni postopek, kadar:

2. Komisija lahko na zahtevo enega 
ali več nacionalnih pristojnih organov ali 
na lastno pobudo s sklepom znova začne 
zadevni postopek, kadar:

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ukrepi, ki jih je predlagal vratar, 
so se izkazali za neučinkovite pri 
zagotavljanju skladnosti z obveznostmi iz 
členov 5 in 6;

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija meni, da zaveze, ki jih 
predloži zadevni vratar, ne morejo 
zagotoviti učinkovitega izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6, v sklepu o 
zaključku zadevnega postopka obrazloži, 
zakaj ni določila, da so navedene zaveze 
zavezujoče.

3. Če Komisija meni, da zaveze, ki jih 
predloži zadevni vratar, ne morejo 
zagotoviti učinkovitega izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6, v sklepu o 
zaključku zadevnega postopka obrazloži, 
zakaj ni določila, da so navedene zaveze 
zavezujoče in po preiskavi v skladu s 
členom 16 ali 17 zahteva spremembe 
obveznosti, da bi bile učinkovite.

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme potrebne 
ukrepe za spremljanje učinkovitega 
izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe 
za spremljanje učinkovitega izvajanja in 
izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6 
ter sklepov, sprejetih v skladu s členi 7, 16, 
22 in 23.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija vzpostavi in vzdržuje 
javno dostopno in uporabniku prijazno 
spletno mesto, na katerem objavi vsaj 
naslednje informacije:
(a) število sklepov o neizpolnjevanju 
obveznosti, sprejetih v skladu s členom 25;
(b) število glob, naloženih v skladu s 
členom 26;
(c) imena družb, proti katerim je bil 
sprejet sklep o neizpolnjevanju 
obveznosti;
(d) imena družb, katerim so bile izrečene 
kazni.
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Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 
lahko vključujejo imenovanje neodvisnih 
zunanjih strokovnjakov in revizorjev za 
pomoč Komisiji pri spremljanju obveznosti 
in ukrepov ter zagotovitev posebnega 
strokovnega znanja ali znanja Komisiji.

2. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 
lahko vključujejo imenovanje neodvisnih 
zunanjih strokovnjakov in revizorjev za 
pomoč Komisiji pri spremljanju obveznosti 
in ukrepov ter zagotovitev posebnega 
strokovnega znanja ali znanja Komisiji. Ti 
zunanji strokovnjaki in revizorji v 12 
mesecih pred imenovanjem s strani 
Komisije ne smejo biti v nobenem 
pogodbenem razmerju s podjetjem, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve iz 
odstavka 1.

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi zagotovila neposredno 
vsakodnevno vključenost, Komisija 
imenuje odgovorno osebo za varovanje 
zakonitosti poslovanja, ki jo financira 
ustrezni vratar, njena naloga pa je nadzor 
nad izvajanjem in izpolnjevanjem 
obveznosti in ukrepov. Ta odgovorna 
oseba opravlja svoje naloge pod nadzorom 
Komisije in upošteva vse odredbe ali 
navodila, ki jih poda Komisija.

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija je pooblaščena za 
sprejetje delegiranega akta v skladu s 
členom 37, da z dopolnitvijo te uredbe 
določi mandat, ki ga izpolnjujejo 
odgovorne osebe za varovanje zakonitosti 
poslovanja, in obveznosti vratarjev, da 
zagotavljajo informacije in sodelujejo z 
odgovornimi osebami za varovanje 
zakonitosti poslovanja.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme sklep o 
neizpolnjevanju obveznosti v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
kadar ugotovi, da vratar ne izpolnjuje ene 
ali več naslednjih obveznosti:

1. Komisija v šestih mesecih od 
začetka postopka v skladu s členom 18 
sprejeme sklep o neizpolnjevanju 
obveznosti v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), kadar ugotovi, 
da vratar ne izpolnjuje ene ali več 
naslednjih obveznosti:

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, zadevnemu vratarju 
sporoči predhodne ugotovitve. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral vratar 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

2. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, zadevnemu vratarju 
sporoči predhodne ugotovitve. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral vratar 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev. Komisija pred 
sprejetjem sklepa upošteva stališča tretjih 
oseb, na katere je vplivalo ravnanje 
vratarja.
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Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in pojasni, 
kako namerava sklep izpolniti.

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku in najpozneje v treh 
mesecih preneha z neizpolnjevanjem 
obveznosti in pojasni, kako namerava sklep 
izpolniti. Komisija lahko s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), temu vratarju 
naloži kateri koli ravnalne ukrepe, ki so 
sorazmerni storjeni kršitvi in potrebni za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo.

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vratar predloži Komisiji opis 
ukrepov, ki jih je sprejel za zagotovitev 
skladnosti s sklepom, sprejetim v skladu z 
odstavkom 1.

4. Vratar predloži Komisiji opis 
ukrepov, ki jih je sprejel za zagotovitev 
skladnosti s sklepom, sprejetim v skladu z 
odstavkom 1. Če Komisija po preiskavi v 
skladu s členom 16 ali 17 ugotovi, da 
ukrepi niso učinkovito zagotovili, da bi 
vratar izpolnjeval svoje obveznosti iz 
členov 5 in 6, ima pravico zahtevati 
spremembe teh ukrepov.

Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini največ 10 % njegovega 

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini najmanj 4 % in največ 20 % 
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skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar ugotovi, da vratar 
namerno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje:

njegovega skupnega svetovnega prometa v 
predhodnem poslovnem letu, kadar 
ugotovi, da vratar namerno ali iz 
malomarnosti ne izpolnjuje:

Predlog spremembe 181

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obveznosti pravočasne predložitve 
informacij, potrebnih za oceno njegovega 
imenovanja za vratarja v skladu s 
členom 3(2), najmanj v treh mesecih, ali 
pa predloži netočne ali zavajajoče 
informacije;

Predlog spremembe 182

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 1 % skupnega 
prometa v predhodnem poslovnem letu, 
kadar namerno ali iz malomarnosti:

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 5 % skupnega 
svetovnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar namerno ali iz 
malomarnosti:

Predlog spremembe 183

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku ne predložijo informacij, ki 
so potrebne za oceno njihovega 
imenovanja za vratarje v skladu s 
členom 3(2), ali predložijo netočne, 
nepopolne ali zavajajoče informacije;

(a) ne predložijo popolnih informacij 
v skladu s členom 3(2);
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Predlog spremembe 184

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna obveznost vsakega podjetja za 
plačilo globe znaša največ 10 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu.

Finančna obveznost vsakega podjetja za 
plačilo globe znaša največ 10 % njegovega 
skupnega svetovnega prometa v 
predhodnem poslovnem letu.

Predlog spremembe 185

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
treh letih.

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
petih letih.

Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo Komisije za izvrševanje 
sklepov, sprejetih v skladu s členoma 26 
in 27, zastara v petih letih.

1. Pooblastilo Komisije za izvrševanje 
sklepov, sprejetih v skladu s členoma 26 
in 27, zastara v sedmih letih.

Predlog spremembe 187

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu s členom 7, členom 8(1), 

1. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu s členom 7, členom 8(1), členom 
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členom 9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 
ter členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju 
omogoči, da poda izjavo o:

9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 ter 
členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju, pa 
tudi tretjim stranem, na katere vpliva 
ravnanje vratarja, omogoči, da podajo 
izjavo o:

Predlog spremembe 188

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja lahko predložijo 
svoja opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja, tudi tretje strani, na 
katere vpliva ravnanje zadevnega vratarja, 
lahko predložijo svoja opažanja o 
predhodnih ugotovitvah Komisije v roku, 
ki ga Komisija določi v predhodnih 
ugotovitvah in ki ne sme biti krajši od 14 
dni.

Predlog spremembe 189

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja predložili pripombe.

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja tudi tretje osebe, na katereje 
vplivalo ravnanje vratarja, predložili 
pripombe.

Predlog spremembe 190

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Informacije, zbrane v skladu s 
členi 3, 12, 13, 19, 20 in 21, se uporabijo 

1. Informacije, zbrane v skladu s členi 
3, 19, 20 in 21, se uporabijo samo za 
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samo za namene te uredbe. namene te uredbe.

Predlog spremembe 191

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členoma 32 in 33, 
Komisija, organi držav članic, njihovi 
uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki 
delajo pod nadzorom teh organov, ter 
fizične ali pravne osebe, vključno z 
revizorji in strokovnjaki, imenovanimi v 
skladu s členom 24(2), ne razkrivajo 
informacij, ki jih pridobijo ali si jih 
izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 
obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členi 12, 13, 32 in 33, 
Komisija, organi držav članic, njihovi 
uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki 
delajo pod nadzorom teh organov, ter 
fizične ali pravne osebe, vključno z 
revizorji in strokovnjaki, imenovanimi v 
skladu s členom 24(2), ne razkrivajo 
informacij, ki jih pridobijo ali si jih 
izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 
obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.

Predlog spremembe 192

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 a
Sodelovanje in usklajevanje z državami 

članicami
1. V skladu z načeli iz člena 1 in ob 
upoštevanju člena 32a je Komisija edina, 
ki odloča o pravilni uporabi te uredbe. Za 
zagotovitev učinkovite izvršljivosti in 
skladnega izvajanja pristojni nacionalni 
organi v celoti podpirajo Komisijo s 
svojim strokovnim znanjem.
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2. Komisija in države članice tesno 
sodelujejo za zagotovitev skladnega, 
učinkovitega in dopolnjujočega se 
izvrševanja razpoložljivih pravnih 
instrumentov, ki se uporabljajo za vratarje 
v smislu te uredbe.
3. Nacionalni organi ne sprejemajo 
odločitev, ki ne bi bile skladne s sklepi, ki 
jih je Komisija sprejela na podlagi te 
uredbe.
4. Komisija in nacionalni pristojni 
organi, ki izvršujejo pravila iz člena 1(6), 
so pooblaščeni, da si medsebojno 
zagotavljajo informacije v zvezi s katerim 
koli dejanskim ali pravnim vprašanjem, 
vključno z zaupnimi informacijami.
5. Informacije, izmenjane v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, se izmenjujejo in 
uporabljajo le za namene usklajevanja 
izvrševanja te uredbe in pravil iz 
člena 1(6).
6. Pristojni nacionalni organi lahko 
Komisiji poročajo o kakršni koli praksi ali 
vedenju vratarjev, ki spada na področje 
uporabe te uredbe. Komisija in države 
članice se medsebojno obveščajo o takih 
poročilih.
7. Nacionalni pristojni organi, ki 
izvršujejo pravila iz člena 1(6), se lahko 
posvetujejo s Komisijo o vseh zadevah v 
zvezi z uporabo te uredbe.

Predlog spremembe 193

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga svetovalni odbor 
za digitalne trge. Navedeni odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga svetovalni odbor 
za digitalne trge. Navedeni odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. 
Svetovalni odbor za digitalne trge lahko 
ustanovi eno ali več tehničnih strokovnih 
skupin, s katerimi se je mogoče 
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priložnostno posvetovati in ki vključujejo 
ustrezne nacionalne organe in 
regulatorje, vključno s predstavniki 
nacionalnih pristojnih organov za 
konkurenco, elektronske komunikacije, 
avdiovizualne storitve, volilni nadzor in 
varstvo potrošnikov, ter predstavnike 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, 
ustanovljenega v skladu s členom 68 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 194

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 a
Sodelovanje z nacionalnimi organi za 

konkurenco
1. Komisija uporablja določbe te 
uredbe v tesnem sodelovanju z nacionalni 
organi za konkurenco, ki delujejo v okviru 
Evropske mreže za konkurenco, kot je 
opredeljena v točki (5) člena 2 Direktive 
(EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in 
Sveta, v skladu z določbami tega člena. 
Zlasti in po potrebi uporabi sistem 
Evropske mreže za konkurenco iz člena 
33 navedene direktive za izmenjavo 
informacij, zlasti glede koncentracij iz 
člena 12 te uredbe, odločitev v zvezi z 
začetkom preiskave trga v skladu s členom 
14 te uredbe ali postopkov v skladu s 
členom 18 te uredbe.
2. Na zahtevo Komisije nacionalni 
organi za konkurenco sodelujejo pri 
uporabi členov 12, 15, 16 in 17.
3. Če jih Komisija prosi za pomoč pri 
kateri koli preiskavi v skladu z 
odstavkom 2 tega člena, so nacionalni 
organi za konkurenco pooblaščeni, da 
smiselno uporabijo pooblastila Komisije iz 



RR\1244436SL.docx 227/600 PE692.792v02-00

SL

členov 19, 20 in 21.
4. Nacionalni organi za konkurenco 
so pooblaščeni za izvrševanje pooblastil, 
podeljenih Komisiji s členom 24.
5. Kadar Komisija nacionalni organ 
za konkurenco prosi za sodelovanje v 
skladu z odstavkom 2, temu organu pošlje 
kopije najpomembnejših dokumentov, ki 
jih je zbrala zaradi uporabe členov 15, 16 
in 17. Komisija nacionalnemu organu za 
konkurenco na njegovo zahtevo predloži 
kopijo drugih obstoječih dokumentov, ki 
so potrebni za oceno primera. Pri 
odločanju, ali bo organ za konkurenco 
prosila za sodelovanje, lahko Komisija 
upošteva pomen nacionalnega trga za 
zadevnega vratarja.
6. Kadar nacionalni organi za 
konkurenco ukrepajo v skladu z 
odstavkom 3, Komisijo pisno obvestijo 
pred začetkom prvega formalnega 
preiskovalnega ukrepa in takoj po njem. 
Ta informacija je lahko na voljo tudi 
nacionalnim organom za konkurenco v 
drugih državah članicah.
7. Nacionalni organ za konkurenco, 
ki sprejema ukrepe, Komisiji da na voljo 
vse informacije, ki jih prejme pri izvajanju 
pooblastil iz odstavka 3. Informacije, ki se 
priskrbijo Komisiji, so lahko na voljo tudi 
nacionalnim organom za konkurenco v 
drugih državah članicah. Nacionalni 
organi za konkurenco si lahko 
izmenjujejo tudi informacije, potrebne za 
oceno primera, ki ga obravnavajo v 
skladu s to uredbo.
8. Nacionalni organi za konkurenco 
v državah članicah se lahko s Komisijo 
posvetujejo o vseh primerih, ki vključujejo 
uporabo prava Unije.

Predlog spremembe 195

Predlog uredbe
Člen 33 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva za preiskavo trga Zahtevek za tržno preiskavo in postopek 
za ugotavljanje neskladnosti

Predlog spremembe 196

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

1. Kadar pristojni organi v eni državi 
članici od Komisije zahtevajo, da:   

(a) v skladu s členom 15 začne preiskavo, 
ker menijo, da obstajajo utemeljeni 
razlogi za sum, da bi bilo treba ponudnika 
storitev osrednje platforme imenovati za 
vratarja,
(b) v skladu s členom 16 začne preiskavo, 
ker menijo, da obstajajo utemeljeni 
razlogi za sum, da je vratar v položaju 
sistemske neskladnosti s členoma 5 in 6,
(c) v skladu s členom 17 začne 
preiskavo, ker menijo, da bi bilo treba na 
seznam jedrnih platformnih storitev iz 
člena 2(2) te uredbe dodati eno ali več 
storitev. or
(d) izvede postopek v zvezi z 
morebitnim sprejetjem odločbe v skladu s 
členom 25, ker menijo, da vratar ne 
izpolnjuje svojih obveznosti, Komisija v 
štirih mesecih preuči in odloči, ali 
obstajajo utemeljeni razlogi za začetek te 
preiskave ali izvedbo tega postopka. 
Sklepu doda podrobno utemeljitev svoje 
izbire ukrepov. Sklep je javno na voljo in 
posredovan vsem pristojnim nacionalnim 
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organom.

Predlog spremembe 197

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do DD. MM. LLLL in 
nato vsaka tri leta oceni to uredbo ter 
poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.

1. Komisija najpozneje tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaka 
tri leta oceni to uredbo ter poroča 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru. V zvezi z obveznostmi iz členov 5 
in 6 Komisija izvede oceno do dvanajstih 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
in nato vsakih dvanajst mesecev.

Predlog spremembe 198

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z ocenami se ugotovi, ali so morda 
za zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebna dodatna 
pravila, med drugim glede seznama jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2), 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter njihovega 
izvrševanja. Komisija na podlagi ocen 
sprejme ustrezne ukrepe, med katerimi so 
lahko zakonodajni predlogi.

2. Z ocenami se ugotovi, ali je za 
zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebno 
spremeniti, dodati ali odstraniti pravila, 
med drugim glede seznama jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2), 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter njihovega 
izvrševanja;

Komisija na podlagi ocen sprejme 
ustrezne ukrepe, med katerimi so lahko 
zakonodajni predlogi.

Predlog spremembe 199

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri pregledu iz prvega stavka 
odstavka 1 se preuči, ali bi bilo treba to 
uredbo dodati v Prilogo k Direktivi (EU) 
2020/1828.

Predlog spremembe 200

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija o izvajanju te uredbe 
poroča v svojem letnem poročilu o politiki 
konkurence.

Predlog spremembe 201

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se začne uporabljati šest 
mesecev po začetku njene veljavnosti.

Ta uredba se začne uporabljati tri mesece 
po začetku njene veljavnosti.
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MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Pripravljavec mnenja: Carlos Zorrinho

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Akt o digitalnih trgih je tako kot akt o digitalnih storitvah del širšega zakonodajnega svežnja, 
ki je pravni okvir za strategijo Komisije o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope. Gre torej 
za del širšega sklopa zakonodaje, pri katerem je treba upoštevati, kako je povezan z drugimi 
ustreznimi zakonodajnimi besedili, in preprečiti prekrivanje, ki bi lahko oviralo njegovo 
izvajanje.

2. Načela

Namen akta o digitalnih trgih je omogočiti pravilno delovanje notranjega trga s spodbujanjem 
konkurenčnih in pravičnih trgov. Iz tega splošnega cilja izhaja vrsta specifičnih ciljev, ki jih 
bo mogoče učinkovito doseči le z obravnavanjem in reševanjem nedelovanja trga, 
ustvarjanjem konkurenčnih digitalnih trgov, vzpostavljanjem ekosistemov, ki spodbujajo 
inovacije, ter omogočanjem svobodne in ozaveščene izbire za potrošnike, spremljanjem in 
odpravljanjem izkrivljanja, ki ga povzroča neprimerna praksa vratarjev, ter izboljšanjem 
varnosti in skladnosti veljavnega pravnega okvira, s čimer se bo ohranila struktura notranjega 
trga.

Glede na te cilje in ker je Odbor za industrijo, raziskave in energetiko pristojen za pripravo 
mnenja o aktu o digitalnih trgih kot celoti, je pripravljavec mnenja upošteval dopolnjevanje 
konkurenčne razsežnosti, pri čemer mora biti akt o digitalnih trgih močno, jasno, pragmatično 
in preprosto orodje, s katerim bo mogoče doseči enake konkurenčne pogoje, hkrati pa mora 
biti steber drugega vala digitalizacije evropske družbe, zato bi moral vključevati načela in 
skupne vrednote strategije EU za njeno digitalno prihodnost.

3. Vizija

Digitalne storitve na splošno in predvsem spletne platforme imajo vse pomembnejšo vlogo v 
gospodarstvu. Zato so osrednjega pomena pri določanju nemotenega delovanja in ravnotežja 
notranjega trga, vzpostavljanju preglednih in partnerskih odnosov med ponudniki in 
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potrošniki, spodbujanju okolja za nove poslovne priložnosti, zlasti za mala in srednja ter 
zagonska podjetja, ustvarjanju spodbudnega in ugodnega okolja za inovacije ter izboljšanju 
čezmejnih trgovinskih odnosov.

Akt o digitalnih trgih je predlagala Evropska komisija, ki se je opredelila za geopolitično, kar 
po pripravljavčevem mnenju pomeni dvojno razsežnost. 

Če se bo uspešno izvajala, bo notranji trg postal trdnejši, zunanja konkurenčnost Unije pa se 
bo povečala.

Evropski pristop k digitalnim trgom, ki bo usmerjen k boljšim storitvam za državljane in 
boljšim pogojem za podjetja, bo prispeval k bolj uravnoteženemu in preglednemu svetovnemu 
digitalnemu trgu, ki ga bodo vodila skupna evropska načela in vrednote. Tako se bo okrepil 
geopolitični pomen Evropske unije ter pomagala zgraditi pravičnejša in bolj trajnostna 
globalizacija.

4. Splošni pristop

Predlagane spremembe v tem poročilu odražajo omenjena načela in vizijo. 

4.1 – Menimo, da bi moral akt o digitalnih trgih pri opredelitvi jedrnih platformnih storitev 
upoštevati posledice razvoja interneta stvari. 

4.2 – Menimo, da vratarji ne bi smeli omejevati svobodne izbire uporabnikov s pogodbenimi 
pravili ali tehnično prakso, ki ovirajo mobilnost med storitvami ali programskimi 
aplikacijami.

4.3 – Menimo, da morajo vratarji spoštovati pravila, ki ne bodo ogrozila raznolikosti 
evropskega digitalnega okolja ali zatirala gospodarskega ekosistema, v katerem imajo mala in 
srednja podjetja glavno vlogo pri ustvarjanju bogastva, inovacij, zaposlitev in regionalnega 
razvoja.

4.4 – Predlagamo povečanje zakonodajne zmogljivosti, da bi omejili nepošteno prakso in 
spodbudili nastajanje konkurence na platformah, tako da bodo dobili priložnosti razvijalci 
aplikacij in majhne konkurenčne platforme v razmerah, kjer je konkurenca uravnotežena.

4.5 – Menimo, da je treba zagotoviti visoke standarde interoperabilnosti za jedrne sporočilne 
in medijske storitve, ne le za pomožne storitve, kot predlaga Komisija.

4.6 – Predlagamo spremljanje prenosljivosti ter pravico do dostopa in prenosa podatkov, ki jih 
hranijo podjetja, da bi preprečili zlorabo, ki prispeva k vse večji tržni koncentraciji ali 
monopolizaciji.

4.7 – Dajemo poudarek pogojem za odpravo usmerjenega oglaševanja in prepoved tržnega 
sledenja za oblikovanje profilov potrošnikov.

4.8 – Predlagamo, da se pregledno in stalno spremlja, ali vratar spoštuje svoje obveznosti.

4.9 – Predlagamo, da se od vratarjev zahteva, naj ne uporabljajo vedenjskih vzorcev, ki vodijo 
v odvisnost ali prisilno združevanje uporabnikov.
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4.10 – Menimo, da bi morala uredba temeljiti na konstruktivnem dialogu in preprečiti 
razdrobljenost regulativne pristojnosti, ne da bi ovirala skupno uporabo zmogljivosti in 
pristojnosti različnih ustreznih organov na evropski in nacionalni ravni.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti predvsem za mala in 
srednja ter zagonska podjetja v Uniji in 
olajšujejo čezmejno trgovino. Z 
zagotavljanjem dostopa do kritične 
infrastrukture so bistveni objekti za 
digitalno gospodarstvo. Pomembno vlogo 
bi lahko imeli tudi pri varovanju svobode 
in pluralnosti medijev, tudi z razširjanjem 
novic in spodbujanjem javne razprave.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Digitalne tehnologije, kot so 
umetna inteligenca, blokovne verige, 
robotika, množično financiranje in 
platforme družbenih medijev, digitalno 
3D-tiskanje, masovni podatki, 
računalništvo v oblaku in mobilne 
naprave, omogočajo nove podjetniške 
pobude in ponujajo številne priložnosti za 
nove načine poslovanja. Digitalno 
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podjetništvo vključuje podjetniške 
procese, rezultate in storitve, ki so se z 
digitalizacijo in digitalno preobrazbo 
preoblikovali.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Skupen evropski pristop, usmerjen 
k boljšim storitvam za državljane in 
podjetja, bi moral ustvariti pravičnejši 
svetovni digitalni trg, temelječ na skupnih 
evropskih načelih in vrednotah.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Mrežni učinki so dejavniki, ki so 
pospešili rast zelo velikih platform, 
povečali vrednost teh storitev za njihove 
uporabnike in bazo uporabnikov, so še 
posebej močni pri jedrnih platformnih 
storitvah medosebnih komunikacijskih 
storitev in spletnih storitev družbenega 
mreženja ter bi lahko znatno ovirali 
inovacije ponudnikov teh storitev in 
njihovo izbiro pri končnih uporabnikih. 
Vratarji bi morali končnim in poslovnim 
uporabnikom ter konkurenčnim ali 
morebitnim ponudnikom medosebnih 
komunikacijskih storitev, neodvisnih od 
številke, zagotavljati interoperabilnost z 
uporabo splošno priznanih panožnih 
funkcij storitev družbenega mreženja ali 
medosebnih komunikacijskih storitev, 
neodvisnih od številke, in spletnih 
družbenih omrežij na zahtevo teh 
ponudnikov, da bi spodbudili nastajanje 
alternativnih platform, ki bi lahko 
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zagotavljale kakovostne inovativne 
proizvode in storitve po dostopnih cenah. 
Dostop do interneta je bil zaradi 
družbenega pomena že vključen v 
obveznost zagotavljanja univerzalne 
storitve, za medosebne komunikacijske 
storitve, ki so neodvisne od številk, pa kot 
za posebno področje storitev veljajo 
morebitni popravki nacionalnih 
regulativnih agencij v skladu z Direktivo 
2018/1792 o Evropskem zakoniku o 
elektronskih komunikacijah.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
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dodeljen položaj t. i. vratarja. dodeljen položaj t. i. vratarja. Opozoriti je 
treba, da nepoštene prakse vratarjev 
podobno prizadenejo končne uporabnike, 
katerih interese bi bilo treba upoštevati pri 
obveznostih, uvedenih na podlagi te 
uredbe.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

(7) Cilj te uredbe je zato prispevati k 
pravilnemu delovanju notranjega trga z 
določitvijo pravil za zagotovitev 
konkurenčnosti in pravičnosti za digitalni 
sektor na splošno ter zlasti za poslovne 
uporabnike in končne uporabnike jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavljajo 
prav upravljavci vrat, poslovnim, aktivnim 
in končnim uporabnikom jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavljajo 
vratarji, pa bi bilo treba v celotni Uniji 
zagotoviti ustrezne regulativne zaščitne 
ukrepe pred nepoštenim ravnanjem 
vratarjev, da bi se olajšalo čezmejno 
poslovanje znotraj Unije in tako izboljšalo 
pravilno delovanje notranjega trga ter 
obravnavala obstoječa razdrobljenost ali 
verjeten pojav razdrobljenosti na 
specifičnih področjih, zajetih s to uredbo. 
Čeprav vratarji ponavadi uporabijo 
globalne ali vsaj vseevropske poslovne 
modele in algoritemske strukture, lahko v 
različnih državah članicah uporabijo in so 
v nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 
vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali, ne glede na 
dejanske, verjetne ali predvidene učinke 
ravnanja danega vratarja, zajetega s to 
uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj 
te uredbe je torej varovanje pravnega 
interesa, ki je drugačen od pravnega 
interesa zadevnih pravil, in zato ne bi 
smela posegati v njihovo uporabo.

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter 
ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v 
zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in 
enostranskim ravnanjem in v zvezi z 
nadzorom združitev je varstvo 
neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te 
uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene 
konkurence na katerem koli trgu, kot je 
opredeljena v smislu konkurenčnega prava, 
vendar se od njega tudi razlikuje, saj je 
namen zagotoviti, da so trgi, na katerih 
delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in 
da bodo taki tudi ostali, ne glede na 
dejanske, verjetne ali predvidene učinke 
ravnanja danega vratarja, zajetega s to 
uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj 
te uredbe je torej varovanje pravnega 
interesa, ki je drugačen od pravnega 
interesa zadevnih pravil, in bi morala 
dopolnjevati njihovo uporabo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo (EU) 
xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo (EU) 
xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 
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parlamenta in Sveta30 in Direktivo (EU) 
2010/13 Evropskega parlamenta in Sveta31 
ter nacionalna pravila, katerih namen je 
izvrševanje, v nekaterih primerih pa 
izvajanje te zakonodaje Unije.

parlamenta in Sveta30, Direktivo 
2005/29/ES, Direktivo Sveta 93/13/EGS, 
Direktivo 2002/58/ES32a in Direktivo (EU) 
2010/13 Evropskega parlamenta in Sveta31 
ter nacionalna pravila, katerih namen je 
izvrševanje, v nekaterih primerih pa 
izvajanje te zakonodaje Unije.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
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storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
32a xxx

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
glasovni asistenti in platforme z 
integrirano tehnologijo glasovnih 
asistentov, spletni brskalniki, spletne 
storitve družbenega mreženja, platformne 
storitve platform za souporabo videov, 
medosebne komunikacijske storitve, 
neodvisne od številke, digitalne storitve, ki 
omogočajo ustvarjanje, obdelavo, dostop 
do podatkov ali njihovo shranjevanje v 
digitalni obliki, tudi programska oprema 
kot storitev, na primer storitve 
računalništva v oblaku, torej elektronske 
platforme ali shranjevanje v oblaku, ki ga 
potrošnik izbere za prejemanje ali 
shranjevanje digitalnih vsebin ali 
digitalnih storitev, in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
navesti kot primere jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Vendar pa to ne bi 
smelo posegati v vključitev drugih 
kategorij digitalnih storitev na področje 
uporabe te uredbe ob njenih prihodnjih 
revizijah. V digitalnem sektorju so sicer 
šibka tekmovalnost in nepoštene prakse 
pri nekaterih digitalnih storitvah 
pogostejše in izrazitejše kot pri drugih, 
vendar to ne pomeni, da so druge 
kategorije storitev iz tega izvzete. Zato na 
področje uporabe te uredbe ne bi smeli 
vključiti samo nekaterih vrst jedrnih 
platformnih storitev. Spletne posredniške 
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storitve bi morale biti vključene ne glede 
na tehnologijo, ki se uporablja za njihovo 
zagotavljanje. Zato bi morali virtualni in 
glasovni pomočniki ter druge povezane 
naprave spadati na področje uporabe te 
uredbe, ne glede na to, ali se njihova 
programska oprema šteje za operacijski 
sistem, spletno posredniško storitev ali 
iskalnik. Spletne posredniške storitve se 
lahko uporabljajo tudi na področju 
finančnih storitev in lahko posredujejo ali 
se uporabljajo za zagotavljanje takih 
storitev, ki so neizčrpno navedene v 
Prilogi II k Direktivi (EU) 2015/1535 
Evropskega parlamenta in Sveta32. V 
nekaterih okoliščinah bi moral pojem 
končnih uporabnikov zajemati uporabnike, 
ki se običajno štejejo za poslovne 
uporabnike, vendar v danih razmerah 
jedrnih platformnih storitev ne uporabljajo 
za zagotavljanje blaga ali storitev drugim 
končnim uporabnikom, na primer podjetja, 
ki za lastne namene uporabljajo storitve 
računalništva v oblaku. 

__________________ __________________
32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zelo veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ponudniku zadevne 
storitve omogoča, da v svojo korist vpliva 
na operacije znatnega dela poslovnih 

(20) Zelo veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ponudniku zadevne 
storitve omogoča, da v svojo korist vpliva 
na operacije znatnega dela poslovnih 
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uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme.

uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme. Ko Komisija določa vratarja, 
zlasti z uporabo postopka kvalitativne 
ocene, bi bilo treba število poslovnih 
uporabnikov določiti na podlagi celotne 
skupne populacije poslovnih uporabnikov, 
dejavnih na izbrani jedrni platformni 
storitvi. Aktivni končni uporabniki in 
poslovni uporabniki bi morali biti 
opredeljeni na način, ki bi ustrezno 
odražal vlogo in doseg posamezne jedrne 
platformne storitve. Da bi vratarjem 
omogočili pravno varnost, bi bilo treba 
elemente teh opredelitev za posamezno 
jedrno platformno storitev določiti v tej 
uredbi, Komisija pa bi morala imeti 
možnost z delegiranimi akti vnašati 
spremembe, da bi ohranjala korak s 
tehnološkim in drugim razvojem. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj treh državah članicah.

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj dve leti 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost ali izbira za poslovne in končne 
uporabnike je ali ostaja velika. Upoštevajo 
se lahko elementi, specifični za zadevne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, kot 
so izredno velika ekonomija obsega, zelo 
močni omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, učinki vezanosti, 
neobstoj večdomnosti ali vertikalna 
integracija. Poleg tega lahko zelo velika 
tržna kapitalizacija, zelo visoko razmerje 
med vrednostjo lastniškega kapitala in 
dobičkom ali zelo velik promet, ki so ga 
ustvarili končni uporabniki ene same 
jedrne platformne storitve, kaže na trg, ki 
se preveša, ali potencial finančnega vzvoda 
teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost ali izbira za poslovne in končne 
uporabnike je ali ostaja velika. Upoštevajo 
se lahko elementi, specifični za zadevne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, kot 
so izredno velika ekonomija obsega, zelo 
močni omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, učinki vezanosti, 
neobstoj večdomnosti ali vertikalna 
integracija. Komisija bi morala upoštevati 
vpliv teh elementov na poslovne 
uporabnike, zlasti mala in srednja 
podjetja, druge končne uporabnike in 
potrošnike. Poleg tega lahko zelo velika 
tržna kapitalizacija, zelo visoko razmerje 
med vrednostjo lastniškega kapitala in 
dobičkom ali zelo velik promet, ki so ga 
ustvarili končni uporabniki ene same 
jedrne platformne storitve, kaže na trg, ki 
se preveša, ali potencial finančnega vzvoda 
teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
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preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Podjetja lahko 
poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno posredovati, preden se trg 
nepovratno prevesi.

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj, ker je bila Komisija na 
primer obveščena o nameravani 
koncentraciji in je ocenila njen vpliv na 
tekmovalnost digitalnih trgov. Zaradi 
enakih specifičnih značilnosti jedrnih 
platformnih storitev so te dovzetne za 
prevešanje trga: ko ponudnik storitev 
pridobi določeno prednost pred konkurenti 
ali morebitnimi tekmeci v smislu obsega 
ali posredniške moči, lahko njegov položaj 
postane neomajen, razmere pa bi se lahko 
razvile tako, da bi v bližnji prihodnosti 
verjetno postal trajen in utrjen. Podjetja 
lahko poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno posredovati, preden se trg 
nepovratno prevesi.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
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imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij z javno in pregledno 
preiskavo trga. Da bi se vsem udeležencem 
na trgu, tudi vratarjem, zagotovila potrebna 
gotovost glede veljavnih pravnih 
obveznosti, je treba določiti rok za te redne 
preglede. Pomembno je tudi, da se ti 
pregledi izvajajo redno in vsaj vsaki dve 
leti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi.

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo in druge 
pristojne nacionalne organe o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih koncentracijah 
v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 139/2004 
ali sporazuma oziroma niza sporazumov, 
ki imajo zelo podoben učinek. Te 
informacije, zlasti glede prevzemov novih 
konkurentov, bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
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ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
kolikor praksa ustreza vrsti prakse, za 
katero se uporablja ena od obveznosti iz te 
uredbe.

ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, tudi za 
zasnovo proizvoda ali predstavitev izbire 
končnemu uporabniku, ki ne bi bili 
nevtralni, ali z drugačnim 
spodkopavanjem ali omejevanjem 
neodvisnosti, odločanja ali izbire 
uporabnika prek strukture, funkcije ali 
načina delovanja uporabniškega 
vmesnika ali njegovega dela, kolikor 
praksa ustreza vrsti prakse, za katero se 
uporablja ena od obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
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pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti. Da bi 
Komisija povečala učinkovitost postopka 
posodabljanja, bi morala uporabljati tudi 
mehanizem poročanja, ki vključuje 
konkurente, poslovne in končne 
uporabnike ter države članice, ki bi jo 
obveščali v primeru izvajanja katere koli 
od opredeljenih praks.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Ob upoštevanju potrebe po zaščiti 
javnega reda in zasebnosti ter potrebe po 
boju proti goljufivim in zavajajočim tržnim 
praksam so obveznosti iz te uredbe nujne 
za obravnavanje ugotovljenih pomislekov 
glede javnih politik, saj ni alternativnih in 
manj omejevalnih ukrepov, s katerimi bi se 
dejansko dosegel enak rezultat.

(35) Ob upoštevanju potrebe po zaščiti 
javnega reda in zasebnosti ter potrebe po 
boju proti goljufivim in zavajajočim tržnim 
ali manipulativnim praksam so obveznosti 
iz te uredbe nujne za obravnavanje 
ugotovljenih pomislekov glede javnih 
politik, saj ni alternativnih in manj 
omejevalnih ukrepov, s katerimi bi se 
dejansko dosegel enak rezultat.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, 
ter bi jo bilo treba proaktivno ter 
nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti 
končnemu uporabniku.

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za kombiniranje osebnih podatkov 
med različnimi storitvami je vedno treba 
pridobiti soglasje posameznika, izraženo v 
skladu s splošno uredbo o varstvu 
podatkov. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb. 
Kadar vratar zaprosi za privolitev, bi 
moral končnim uporabnikom proaktivno 
predstaviti uporabniku prijazno rešitev za 
podajo, spremembo ali preklic privolitve 
na nedvoumen, jasen in preprost način. 
Končni uporabnik bi moral dati privolitev 
na jasen, informiran in specifičen način 
ter biti obveščen, da lahko zavrnitev 
pripelje do manj personalizirane ponudbe. 
Vratar bi moral zagotoviti, da bodo 
kakovost in funkcionalnosti jedrne 
platformne storitve ostale nespremenjene

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
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pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških kanalov 
za končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve in določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, se 
vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije ali umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev 
ali neposrednih poslovnih kanalov. Take 
omejitve odvračajo poslovne uporabnike 
vratarjev od uporabe alternativnih spletnih 
posredniških storitev ali neposrednih 
distribucijskih kanalov, kar omejuje 
tekmovalnost med platformami, to pa 
omejuje izbiro alternativnih spletnih 
posredniških kanalov za končne 
uporabnike. Za zagotovitev, da lahko 
poslovni uporabniki spletnih posredniških 
storitev vratarjev svobodno izbirajo 
alternativne spletne posredniške storitve ali 
druge neposredne distribucijske kanale in 
določajo različne pogoje, pod katerimi 
ponujajo svoje proizvode ali storitve 
končnim uporabnikom, se vratarjem ne bi 
smelo dovoliti, da poslovne uporabnike 
omejujejo pri določanju različnih 
poslovnih pogojev, vključno s ceno. Ta 
prepoved bi se morala uporabljati za vsak 
ukrep z enakovrednim učinkom, na primer 
zvišanje višine provizije, umik s seznama 
ali manj ugoden prikaz ponudb poslovnih 
uporabnikov v razvrstitvi.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
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uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.

uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb, vse komunikacije ter 
sklepanje pogodb med poslovnimi in 
končnimi uporabniki. Poleg tega se ne bi 
smela ogrožati ali omejevati zmožnost 
končnih uporabnikov za svobodno 
pridobivanje vsebin, naročnin, funkcij ali 
drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
in končnih uporabnikov ter organizacij 
civilne družbe, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni ali končni uporabniki 
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so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

oziroma organizacije civilne družbe želeli 
pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih 
praks, kot so diskriminatorni pogoji 
dostopa, neutemeljeno zapiranje računov 
poslovnih uporabnikov ali nejasni razlogi 
za umik proizvoda s seznama. Zato bi bilo 
treba prepovedati vsako prakso, ki bi 
kakor koli ovirala to možnost opozarjanja 
na pomisleke ali uveljavljanja 
razpoložljivega pravnega sredstva, na 
primer z vključitvijo klavzul o zaupnosti v 
sporazume ali z drugimi pisnimi pogoji. To 
ne bi smelo posegati v pravico poslovnih 
uporabnikov in vratarjev, da v sporazumih 
določijo pogoje uporabe, tudi uporabo 
zakonitih mehanizmov za obravnavo 
pritožb, vključno z uporabo mehanizmov 
za alternativno reševanje sporov, in 
zagotavljanje informacij o pristojnosti 
določenih sodišč v skladu z zadevnim 
pravom Unije in nacionalnim pravom. Zato 
to tudi ne bi smelo posegati v vlogo 
vratarjev v boju proti nezakoniti vsebini na 
spletu.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Pristojni nacionalni organi in 
ustrezni organi za konkurenco bi morali 
zbirati pritožbe tretjih oseb v zvezi z 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, ki 
spadajo na področje uporabe te uredbe, in 
o zadevnih primerih poročati Komisiji. 
Komisija bi morala nato na podlagi jasno 
opredeljenih pogojev in prednostnih nalog 
preiskave preučiti pritožbe in ustrezno 
ukrepati, na primer tako, da začne 
formalno preiskavo trga.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. Zato 
bi morali vratarji zagotoviti svobodno 
izbiro ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne bi smeli 
ustvarjati umetnih tehničnih ovir, zaradi 
katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 

(42) Prihodki od oglaševanja za 
številne spletne oglaševalske storitve, kot 
so tradicionalni založniki, so se znatno 
zmanjšali, prihodki iz oglaševanja za 
vratarje pa stalno rastejo. Pogoji, pod 
katerimi vratarji zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja poslovnim 
uporabnikom, vključno z oglaševalci in 
založniki, so pogosto nepregledni in 
nejasni. Ta nejasnost je delno povezana s 
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postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

praksami nekaterih platform, vendar je tudi 
posledica velike zapletenosti sodobnega 
programatičnega oglaševanja. Odkar je bila 
uvedena nova zakonodaja o zasebnosti, naj 
bi sektor spletnega oglaševanja postal 
manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, zagotoviti stalen in 
brezplačen dostop v realnem času do 
orodij za merjenje uspešnosti vratarja ter 
popolno razkritje in preglednost 
parametrov in podatkov, ki se uporabljajo 
za informacije, ki obema stranema 
omogočajo razumevanje cene, plačane za 
vsako različno oglaševalsko storitev, 
opravljeno v okviru zadevne vrednostne 
verige oglaševanja. Vratar bi moral poleg 
tega oglaševalcem in založnikom 
brezplačno zagotavljati zanesljive, 
nezbirne, zrnate in popolne podatke, ki jih 
potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega visokokakovostnega 
vrednotenja posredniških storitev v 
realnem času, vključno s preverjanjem 
nabora oglasov. Poleg tega bi morala 
prepoved združevanja podatkovnih nizov 
preprečiti sledenje končnim uporabnikom 
in s tem zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje za ponudnike spletnih 
oglaševalskih storitev, okrepiti 
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financiranje javnih medijev in ponovno 
vzpostaviti zasebnost končnih 
uporabnikov.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom. V takih okoliščinah 
lahko vratar izkoristi svojo dvojno vlogo, 
tako da podatke, pridobljene v okviru 
transakcij svojih poslovnih uporabnikov na 
osnovni platformi, uporabi za namene 
svojih storitev, pri katerih ponuja podobne 
storitve kot njegovi poslovni uporabniki. 
Tako je lahko na primer, kadar vratar 
poslovnim uporabnikom zagotavlja spletno 
tržnico ali trgovino z aplikacijami, hkrati 
pa ponuja storitve kot spletni trgovec na 
drobno ali ponudnik aplikacijske 
programske opreme, pri čemer konkurira 
istim poslovnim uporabnikom. Da bi se 
vratarjem preprečilo nepravično 
izkoriščanje njihove dvojne vloge, bi bilo 
treba zagotoviti, da se pri ponujanju 
podobnih storitev, kot jih zagotavljajo 
njihovi poslovni uporabniki, vzdržijo 
uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 
podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke, ki niso 
javno dostopni. Ta obveznost bi se morala 
uporabljati za vratarja kot celoto, med 
drugim tudi za njegovo poslovno enoto, ki 
konkurira poslovnim uporabnikom jedrne 
platformne storitve.

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom, tudi kot del 
pomožne storitve. V takih okoliščinah 
vratar ne bi smel izkoristiti svoje dvojne 
vloge, tako da podatke, pridobljene v 
okviru transakcij svojih poslovnih 
uporabnikov na jedrni platformi ali 
transakcij v zvezi s pomožnimi storitvami, 
uporabi za namene svojih storitev, pri 
katerih ponuja podobne storitve ali blago 
kot njegovi poslovni uporabniki ali 
dobavitelji. Tako je lahko na primer, kadar 
vratar poslovnim uporabnikom zagotavlja 
spletno tržnico ali trgovino z aplikacijami, 
hkrati pa ponuja storitve kot spletni trgovec 
na drobno ali ponudnik aplikacijske 
programske opreme, pri čemer konkurira 
istim poslovnim uporabnikom ali 
dobaviteljem. Da bi se vratarjem preprečilo 
nepravično izkoriščanje njihove dvojne 
vloge, bi bilo treba zagotoviti, da se pri 
ponujanju podobnih storitev, kot jih 
zagotavljajo njihovi poslovni uporabniki, 
vzdržijo uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 
podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke, ki niso 
javno dostopni. Ta obveznost bi se morala 
uporabljati za vratarja kot celoto, med 
drugim tudi za njegovo poslovno enoto, ki 
konkurira poslovnim uporabnikom jedrne 
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platformne storitve ali dobavitelju 
pomožne storitve.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja.

(46) Vratar lahko v okviru 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja ali 
dejansko nadzira, na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom ali storitvam in proizvodom 
tretjih oseb v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavljajo 
ali dejansko nadzirajo, na jedrni 
platformni storitvi in na ta način zagotoviti 
prednost programskim aplikacijam vratarja 
ali tretje strani. Vratar lahko takšno 
odstranitev omeji, kadar so takšne 
aplikacije bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Zavarovanje privzetih položajev na 
glavnih točkah dostopa do iskanja 
operacijskega sistema, kot so predhodno 
nameščeni brskalnik, iskalna vrstica za 
domači zaslon ali glasovni asistent, lahko 
utrdi prevladujoči položaj uveljavljene 
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jedrne platformne storitve in prepreči 
možnost tekmovanja na digitalnih trgih. 
Tudi če lahko uporabniki privzeto 
nastavitev ročno spremenijo, to zaradi 
vedenjske pristranskosti le redko naredijo. 
Da bi zagotovili tekmovalnost, bi morali 
imeti končni uporabniki možnost, da si 
izberejo želeno privzeto nastavitev jedrne 
platformne storitve v meniju prednostnih 
nastavitev, ko nastavijo svojo napravo. 
Končni uporabniki bi morali imeti 
možnost dostopa do tega menija 
prednostnih nastavitev tudi po nastavitvi 
naprave. Vratar ne bi smel imeti možnosti, 
da ponuja nadomestila ali koristi 
proizvajalcem strojne opreme ali 
omrežnim operaterjem ali kako drugače 
zahteva od njih, da njegovo jedrno 
platformno storitev ponudijo kot 
predhodno nameščeno ali nastavljeno kot 
privzeto, saj te prakse tretjim poslovnim 
uporabnikom onemogočajo, da bi 
ponudili predhodno namestitev ali privzeti 
položaj.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost poslovnih ali končnih 
uporabnikov za namestitev, njihovo 
določitev kot privzete in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
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zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Da bi zagotovili konkurenčnost, 
bi moral vratar vsem prenesenim 
aplikacijam ali trgovinam z aplikacijami 
omogočiti, da končne uporabnike 
pozovejo, da se odločijo, ali jih bodo 
nastavili kot privzete. Za zagotovitev, da 
programske aplikacije ali trgovine s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar, ter ne ogrožajo varstva podatkov, 
zasebnosti, varnosti ali izbire 
uporabnikov, lahko zadevni vratar za 
doseganje navedenega cilja sprejme 
sorazmerne tehnične ali pogodbene ukrepe, 
če dokaže, da so nujni in utemeljeni ter da 
ni na voljo manj omejevalnih načinov za 
zaščito celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj ali diferencirano 
obravnavo v smislu razvrstitve, kot ga 
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oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

imajo proizvodi tretjih oseb, ki tudi 
delujejo v okviru iste jedrne platformne 
storitve. To lahko na primer velja za 
proizvode ali storitve, vključno z drugimi 
jedrnimi platformnimi storitvami, ki so 
razvrščeni med rezultati, ki jih sporočijo 
spletni iskalniki, ali ki so delno ali v celoti 
vključeni med rezultate spletnih iskalnikov, 
skupine rezultatov, povezanih z določeno 
tematiko, ali prikazani skupaj z rezultati 
spletnega iskalnika, ki jih nekateri končni 
uporabniki obravnavajo ali uporabljajo kot 
storitev, ločeno od spletnega iskalnika ali 
zagotovljeno poleg njega. Takšni 
prednostni ali vdelani prikazi ločene 
spletne posredniške storitve bi morali šteti 
za dajanje prednosti ne glede na to, ali se 
lahko informacije ali rezultati znotraj 
prednostnih skupin specializiranih 
rezultatov zagotovijo tudi s 
konkurenčnimi storitvami in so kot taki 
razvrščeni na nediskriminatoren način. 
Drugi primeri so programske aplikacije, 
distribuirane preko trgovin s programskimi 
aplikacijami, ali proizvodi ali storitve, ki so 
poudarjeni in prikazani v viru novic 
družbenega omrežja, ali proizvodi ali 
storitve, uvrščeni med rezultate iskanja ali 
prikazani na spletni tržnici, ali proizvodi 
ali storitve, h katerim so uporabniki 
usmerjeni na glasovno zahtevo končnega 
uporabnika digitalnemu glasovnemu 
pomočniku. V navedenih okoliščinah ima 
vratar dvojno vlogo, in sicer vlogo 
posrednika za tretje ponudnike in 
neposrednega ponudnika proizvodov ali 
storitev vratarja, kar lahko vodi v 
nasprotje interesov. Ti vratarji lahko zato 
neposredno ogrožajo tekmovalnost 
zadevnih proizvodov ali storitev v okviru 
zadevnih jedrnih platformnih storitev v 
škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar 
ne nadzira.

Predlog spremembe 31
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Vratarji lahko ponujajo 
programske aplikacije ali storitve, ki bi se 
lahko uporabljale v storitvi jedrne 
platforme ali v povezavi z njo, kot so 
operacijski sistemi ali storitve 
računalništva v oblaku, ki jih ponuja ta 
vratar. Če v takih okoliščinah vratar 
končnim uporabnikom prepreči, da bi 
uporabljali svoje programske aplikacije 
ali storitve za proizvode ali storitve 
alternativnih ponudnikov ali v povezavi z 
njimi pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
proizvode ali storitve vratarja, bi to lahko 
znatno ogrozilo izbiro za končne 
uporabnike in inovacije alternativnih 
ponudnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji končnih in poslovnih 
uporabnikov ne bodo omejevali pri izbiri 
proizvodov ali storitev alternativnih 
ponudnikov, ki jih uporabljajo v povezavi 
z jedrno platformno storitvijo, ki jo ponuja 
vratar, v svojo korist in v škodo 
alternativnih ponudnikov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
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dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Zgolj ponujanje danega 
proizvoda ali storitve potrošnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na primer 
z znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, 
se ne bi smeli šteti za prepovedano oviro 
menjavanju.

dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve potrošnikom in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na primer 
z znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, 
pomeni oviro menjavanju in ga je treba 
upoštevati v procesu uporabe pravnih 
sredstev.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do spletne vsebine in 
storitev, vključno s programskimi 
aplikacijami. Zato bi bilo treba določiti 
pravila za zagotovitev, da ravnanje 
vratarjev ne ogroža pravic končnih 
uporabnikov do dostopa do odprtega 
interneta. Vratarji lahko tudi tehnično 
omejujejo zmožnost končnih uporabnikov 
za učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za storitve dostopa do 
interneta in v končni fazi škodi končnim 
uporabnikom. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji ne omejujejo neutemeljeno 
končnih uporabnikov, ko ti izbirajo svojega 
ponudnika storitev dostopa do interneta.

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do elektronskih 
komunikacijskih storitev, vključno s 
storitvami dostopa do interneta, spletnimi 
vsebinami in storitvami, vključno s 
programskimi aplikacijami. Zato bi bilo 
treba določiti pravila za zagotovitev, da 
ravnanje vratarjev ne ogroža pravic 
končnih uporabnikov do dostopa do 
odprtega interneta. Vratarji lahko tudi 
tehnično in komercialno omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za elektronske 
komunikacije (vključno s storitvami 
dostopa do interneta) in v končni fazi škodi 
končnim uporabnikom. Zato bi bilo treba 
zagotoviti, da vratarji ne omejujejo 
neutemeljeno končnih uporabnikov, ko ti 
izbirajo svoje elektronsko komunikacijsko 
omrežje ali ponudnika storitev dostopa do 
interneta.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Mrežni učinki, zlasti močni za 
jedrne platformne storitve za številčno 
neodvisne medosebne komunikacijske 
storitve in spletno socialno mreženje, 
imajo znaten negativen učinek na 
konkurenčnost in pravičnost na 
notranjem trgu po vsej Uniji, 
spodkopavajo inovacije, stroškovno in 
kakovostno konkurenco ter omejujejo 
izbiro podjetij in končnih uporabnikov. 
Da bi to preprečili, bi morali biti vratarji 
dolžni končnim uporabnikom, poslovnim 
uporabnikom in ponudnikom ali 
morebitnim ponudnikom številčno 
neodvisnih medosebnih komunikacijskih 
storitev in spletnih družbenih omrežij na 
zahtevo teh ponudnikov zagotavljati 
interoperabilnost z uporabo splošno 
priznanih sektorskih značilnosti storitev 
družbenih omrežij ali številčno neodvisnih 
medosebnih komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
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bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, 
vključno z nezbirnimi podatki, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki ali tretje strani, ki jih 
pooblastijo založniki in oglaševalci, 
potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit in takojšen dostop do 
podatkov, ki so jih zagotovili ali ustvarili 
pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja, v strukturirani obliki, ki se 
splošno uporablja in je strojno berljiva. To 
bi moralo veljati tudi za vse druge podatke 
na različnih stopnjah združevanja, ki so 
morda potrebni za učinkovito omogočanje 
prenosljivosti. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 
učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti brezplačen, učinkovit in takojšen 
dostop do podatkov, ki so jih zagotovili ali 
ustvarili pri uporabi zadevnih jedrnih 
platformnih storitev vratarja, v strukturirani 
obliki, ki se splošno uporablja in je strojno 
berljiva. To bi moralo veljati tudi za vse 
druge podatke na različnih stopnjah 
združevanja, ki so morda potrebni za 
učinkovito omogočanje prenosljivosti. 
Zagotoviti bi bilo treba tudi, da lahko 
poslovni in končni uporabniki učinkovito 
prenašajo te podatke v realnem času, na 
primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
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inovacije. vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh 
podatkov. Ta dostop bi bilo treba 
omogočiti tudi tretjim osebam, s katerimi 
so poslovni uporabniki sklenili pogodbo in 
ki delujejo kot obdelovalci teh podatkov za 
poslovne uporabnike. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 
ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano z 
zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar ne 
bi smel uporabljati nobenih pogodbenih ali 
drugih omejitev, ki bi poslovnim 
uporabnikom preprečevale dostop do 
zadevnih podatkov, in bi moral poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da od svojih 
končnih uporabnikov pridobijo soglasje za 
dostop do teh podatkov in njihovo 
pridobivanje, če se tako soglasje zahteva v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Vratarji bi morali z 
ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh zbirnih 
in nezbirnih neosebnih podatkov. Ta 
dostop bi bilo treba omogočiti tudi tretjim 
osebam, s katerimi so poslovni uporabniki 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za poslovne 
uporabnike. Te tretje osebe lahko na 
primer vključujejo ponudnike metrik 
gledanosti, da se trgu zagotovijo 
nepristranska merila glede uporabe, 
učinkovitosti in dosega vsebin na 
platformah vratarjev. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 
ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano z 
zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar ne 
bi smel uporabljati nobenih pogodbenih ali 
drugih omejitev, ki bi poslovnim 
uporabnikom preprečevale dostop do 
zadevnih podatkov, in bi moral poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da od svojih 
končnih uporabnikov pridobijo soglasje za 
dostop do teh podatkov in njihovo 
pridobivanje, če se tako soglasje zahteva v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Pridobitev tega 
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soglasja bi morala biti čim bolj 
uporabniku prijazna in zanjo morajo 
veljati enaki pogoji. Vratarji bi morali z 
ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom je pomembna 
ovira za vstop in širitev, kar ogroža 
tekmovalnost storitev spletnih iskalnikov. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
drugim ponudnikom teh storitev pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 
dostop do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 
spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom je pomembna 
ovira za vstop in širitev, kar ogroža 
tekmovalnost storitev spletnih iskalnikov. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
drugim ponudnikom teh storitev pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 
dostop do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 
spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami, če lahko vratar 
dokaže, da so pri anonimiziranih podatkih 
o poizvedbah, klikih in ogledih opravljeni 
preskusi glede morebitnega tveganja 
ponovne identifikacije. Ta dostop bi bilo 
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iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov.

treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi 
bili nepravični ali bi povzročili 
neutemeljeno razlikovanje. Pogoji 
oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji 
dostopa bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, spletnih iskalnikov in 
spletnih storitev družabnih omrežij, 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, ki želijo doseči 
končne uporabnike, kar lahko negativno 
vpliva na pravico končnih uporabnikov, 
da prejemajo in širijo informacije in ideje, 
navsezadnje pa tudi na pluralnost 
medijev, raznolikost mnenj in 
konkurenčnost. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami, predvsem če so to mala in 
srednja podjetja na določenem sektorskem 
trgu, na primer mali založniki medijskih 
publikacij, in ko gre za dostop do 
spletnega iskalnika in spletnih družabnih 
omrežij, se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti, da določajo splošne pogoje, tudi 
ne za cene, uporabo podatkov ali v zvezi z 
licenciranjem pravic poslovnih 
uporabnikov, ki bi bili nepravični ali bi 
povzročili neutemeljeno razlikovanje. 
Pogoji oblikovanja cen ali drugi splošni 
pogoji dostopa bi se morali šteti za 
nepravične, če povzročajo neravnovesje 
med pravicami in obveznostmi poslovnih 
uporabnikov, pomenijo prednost za 
vratarja, ki je nesorazmerna s storitvijo, ki 



RR\1244436SL.docx 267/600 PE692.792v02-00

SL

uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu z 
uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

jo vratar zagotavlja poslovnim 
uporabnikom, ali postavljajo poslovne 
uporabnike v slabši položaj pri 
zagotavljanju istih ali podobnih storitev, 
kot jih zagotavlja vratar. Za določitev 
pravičnosti splošnih pogojev dostopa se 
lahko uporabijo naslednja referenčna 
merila: cene ali pogoji, ki so jih drugi 
ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Pri 
določitvi pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa bi morala obstajati možnost za 
preglednejši tok prihodkov ponudnikov 
digitalnih vsebin, zlasti v smislu 
prihodkov od oglaševanja, pa tudi 
distribucije ustreznih deležev prihodka 
avtorjem del. Ta obveznost ne bi smela 
ustvarjati pravice do dostopa in ne bi smela 
posegati v zmožnost ponudnikov trgovin s 
programskimi aplikacijami, da prevzamejo 
potrebno odgovornost v boju proti 
nezakoniti in neželeni vsebini, kot je 
določena v skladu z uredbo [aktom o 
digitalnih storitvah].

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost 
obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 

(58) Ta uredba bi morala zagotavljati 
tekmovalnost in pravičnost digitalnega 
gospodarstva, ki bi spodbujalo inovacije, 
visoko kakovost digitalnih proizvodov in 
storitev, pravične in konkurenčne cene ter 
visoko kakovost in izbiro za končne 
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jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem podrobneje opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
pravilno izvajanje te uredbe.

uporabnike v digitalnem sektorju. Da bi se 
zagotovila učinkovitost obveznosti iz te 
uredbe in da bi se te obveznosti hkrati 
omejile na to, kar je potrebno in 
sorazmerno za zagotovitev tekmovalnosti 
in odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem in po obveznem 
posvetovanju z zainteresiranimi tretjimi 
osebami, znotraj pravno zavezujočih 
rokov, podrobneje v sklepu opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
pravilno izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Da bi zagotovili ustrezno raven varstva 
podatkov in potrošnikov, bi se moral 
izvajati zunanji pritisk na vratarje, da bi se 
preprečilo, da bi oblikovanje podrobnih 
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saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje.

profilov postalo panožni standard, zlasti 
glede na to, da morebitni novi udeleženci 
ali ponudniki, ki so zagonska podjetja, ne 
morejo imeti enako podrobnega in 
podobno obsežnega dostopa do podatkov. 
Ponudniki jedrnih platformnih storitev bi 
se morali zavezati k vrhunskim 
zmogljivostim za zagotavljanje zasebnosti. 
Komercialno sledenje in oblikovanje 
profilov potrošnikov bi moralo biti 
onemogočeno v privzetih nastavitvah, tako 
da bi končni uporabniki lahko po lastni 
izbiri izrecno privolili v takšne storitve. 
Vratarji ne smejo uporabljati nepoštenih 
tehnik za izvajanje pritiska na 
uporabnike, da bi takšne storitve izbrali, 
med drugim s poslabšanjem zagotovljenih 
jedrnih platformnih storitev ali druge 
storitve, ki presega neposredni učinek 
odstopa od tovrstnih storitev. Zato bi bilo 
treba prepovedati tudi mešanje podatkov 
iz različnih storitev. Vratarji bi morali 
predložiti opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje. Te 
informacije bi bilo treba deliti z drugimi 
ustreznimi izvršilnimi organi, zlasti z 
organi za varstvo podatkov. Komisija bi 
morala v posvetovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov, 
Evropskim odborom za varstvo podatkov, 
civilno družbo in strokovnjaki oblikovati 
standarde in postopek revizije. Komisija bi 
morala revidirani opis in vse ustrezno 
gradivo, zbrano v okviru nadzora 
vratarjev, ki se nanaša na obdelavo 
osebnih podatkov, kadar se dejansko 
nanašata na obdelavo osebnih podatkov, 
na zahtevo Evropskega odbora za varstvo 
podatkov deliti z vsemi pristojnimi 
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nadzornimi organi, ki so v njem 
zastopani.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; ali bi bilo treba 
pregledati seznam obveznosti, s katerimi se 
obravnavajo nepoštene prakse vratarjev, ter 
določiti dodatne prakse, ki so podobno 
nepoštene in omejujejo tekmovalnost 
digitalnih trgov, ter ali je predhodna 
določitev vratarjev ali uvedba obveznosti 
pomembno vplivala na poslovne 
uporabnike, zlasti mala in srednja 
podjetja, ali končne uporabnike. Taka 
ocena bi morala temeljiti na javnih in 
preglednih preiskavah trga, ki jih je treba 
izvesti v ustreznem časovnem okviru, v 
rednih presledkih na podlagi jasnih 
postopkov in zavezujočih rokov, da bi se 
podprl predhodni učinek te uredbe na 
tekmovalnost in pravičnost v digitalnem 
sektorju ter zagotovila potrebna stopnja 
pravne varnosti.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Storitve in prakse v okviru jedrnih 
platformnih storitev ter trgi, v katere 

(65) Storitve in prakse v okviru jedrnih 
platformnih storitev ter trgi, v katere 
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posegajo, se lahko hitro in močno 
spremenijo. Za zagotovitev, da ta uredba 
ostane aktualna ter da zagotavlja učinkovit 
in celovit regulativni odziv na težave, ki jih 
povzročajo vratarji, je pomembno redno 
pregledovati sezname jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, določene v tej 
uredbi. To je zlasti pomembno za 
zagotovitev, da se odkrije ravnanje, ki bi 
lahko omejevalo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali je nepošteno. 
Čeprav je zaradi dinamično spreminjajoče 
se narave digitalnega sektorja pomembno 
redno izvajanje pregledov, da bi se 
zagotovila pravna varnost glede 
regulativnih pogojev, bi bilo treba vsak 
pregled izvesti v razumnem in ustreznem 
roku. Preiskave trga bi morale tudi 
zagotoviti Komisiji trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo te uredbe, da bi se razširili ali 
natančneje opredelili seznami jedrnih 
platformnih storitev. Prav tako bi morale 
Komisiji zagotoviti trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo obveznosti, določenih v tej 
uredbi, oziroma ali naj sprejme delegirani 
akt za posodobitev teh obveznosti.

posegajo, se lahko hitro in močno 
spremenijo. Za zagotovitev, da ta uredba 
ostane aktualna ter da zagotavlja učinkovit 
in celovit regulativni odziv na težave, ki jih 
povzročajo vratarji, je pomembno redno in 
pregledno pregledovati sezname jedrnih 
platformnih storitev in obveznosti, 
določene v tej uredbi, kar bo omogočalo 
čim večjo predvidljivost in pravno varnost. 
To je zlasti pomembno za zagotovitev, da 
se odkrije ravnanje, ki bi lahko omejevalo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali je nepošteno, in da se ublažijo vsi 
škodljivi učinki takega ravnanja na 
poslovne uporabnike, zlasti mala in 
srednja podjetja, in končne uporabnike. 
Čeprav je zaradi dinamično spreminjajoče 
se narave digitalnega sektorja pomembno 
redno izvajanje pregledov, da bi se 
zagotovila pravna varnost glede 
regulativnih pogojev, bi bilo treba vsak 
pregled izvesti v razumnem in ustreznem 
roku, vsaj na vsaki dve leti, v skladu s 
členom 4. Preiskave trga bi morale tudi biti 
javne, pregledne in iskati odgovore vseh 
ustreznih deležnikov, da bi Komisiji 
zagotovili trdno dokazno podlago, na kateri 
bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo te uredbe, da bi se razširili ali 
natančneje opredelili seznami jedrnih 
platformnih storitev. Prav tako bi morale 
Komisiji zagotoviti trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo obveznosti, določenih v tej 
uredbi, oziroma ali naj sprejme delegirani 
akt za posodobitev teh obveznosti.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65a) Začasni ukrepi so lahko 
pomembno orodje, s katerim se prepreči, 
da bi preiskovana kršitev med potekom 
preiskave povzročila večjo ali takojšnjo 
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škode poslovnim ali končnim 
uporabnikom vratarjev. V nujnih 
primerih, ko bi lahko zaradi nove prakse, 
s katero bi se lahko ogrozila tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev, nastalo 
tveganje hude in neposredne škode za 
poslovne ali končne uporabnike vratarjev, 
bi morala imeti Komisija pristojnost, da 
naloži začasne ukrepe, tako da 
ustreznemu vratarju začasno naloži 
obveznosti. Ti začasni ukrepi bi morali biti 
omejeni na to, kar je nujno in upravičeno. 
Uporabljati bi se morali, dokler ne bi bila 
zaključena preiskava trga in sprejet 
ustrezen končni sklep Komisije v skladu s 
členom 17.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se zagotovila učinkovito 
izvajanje te uredbe in skladnost z njo, bi 
morala imeti Komisija trdna preiskovalna 
in izvršilna pooblastila, ki bi ji omogočala 
preiskovanje, izvrševanje in spremljanje 
pravil iz te uredbe, hkrati pa bi zagotavljala 
spoštovanje temeljnih pravic do zaslišanja 
in dostopa do spisa v okviru postopkov 
izvrševanja. Komisija bi morala ta 
preiskovalna pooblastila uporabiti tudi za 
izvajanje preiskav trga za namene 
posodabljanja in pregledovanja te uredbe.

(68) Da bi se zagotovila učinkovito 
izvajanje te uredbe in skladnost z njo, bi 
morala imeti Komisija trdna preiskovalna 
in izvršilna pooblastila, ki bi ji omogočala 
preiskovanje, izvrševanje in spremljanje 
pravil iz te uredbe, hkrati pa bi zagotavljala 
spoštovanje temeljnih pravic do zaslišanja 
in dostopa do spisa v okviru postopkov 
izvrševanja. Komisija bi morala ta 
preiskovalna pooblastila uporabiti tudi za 
izvajanje preiskav trga za namene 
posodabljanja in pregledovanja te uredbe. 
Pristojni nacionalni organi bi morali 
Komisiji pomagati pri spremljanju in 
izvrševanju obveznosti iz te uredbe, tako 
da ji nudijo podporo in strokovno znanje 
ali od nje zahtevajo, da začne preiskavo 
trga na podlagi zbranih dokazov. 

Predlog spremembe 46
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68a) Da bi se uredba učinkovito izvajala 
in spoštovala, bi morale imeti 
zainteresirane tretje strani možnost 
vlagati pritožbe, če bi obstajal zadosten 
dvom o tem, da vratar izpolnjuje 
obveznosti iz te uredbe. Komisija bi 
morala na podlagi predloženih dokazov v 
ustreznem časovnem okviru odločati o 
nadaljnjih ukrepih.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68b) Za lažje izpolnjevanje obveznosti 
vratarjev iz členov 5, 6, 12 in 13 in 
njihovo izvrševanje lahko Komisija 
obveznosti iz navedenih členov dopolni s 
smernicami. Komisija lahko po potrebi in 
če je primerno, organe za standardizacijo 
zaprosi, da oblikujejo standarde za lažje 
izvajanje obveznosti.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Komisija bi morala imeti možnost, 
da sprejme potrebne ukrepe za spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe. Ti ukrepi bi morali 
vključevati zmožnost Komisije, da imenuje 
neodvisne zunanje strokovnjake, na primer 
revizorje, za pomoč Komisiji v tem 
postopku, po potrebi tudi strokovnjake iz 

(Ne zadeva slovenske različice.)    
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pristojnih neodvisnih organov, kot so 
organi za varstvo podatkov ali potrošnikov.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72a) Komisiji bi bilo treba brez 
poseganja v proračunski postopek in prek 
obstoječih finančnih instrumentov dodeliti 
ustrezne človeške, finančne in tehnične 
vire, da bo lahko učinkovito opravljala 
svoje naloge in izvajala svoja pooblastila, 
ki so potrebna za izvrševanje te uredbe. 
Komisija bi morala zagotoviti, da stalno 
osebje, ki izvaja dejavnosti, povezane z 
izvajanjem te uredbe, ne šteje manj kot 
300 članov.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72b) Glede na veliko število podjetij in 
končnih uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, ki povzročajo 
eksponentno večje število praks, primerov 
in scenarijev neskladnosti, bi mehanizem 
poročanja za podjetja in končne 
uporabnike Komisiji olajšal hitro 
ugotavljanje sistemske neskladnosti s 
strani vratarjev.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne in 
občutljive komercialne informacije, ki bi 
lahko vplivale na zasebnost poslovnih 
skrivnosti, ter zagotoviti ustrezno 
spoštovanje Direktive (EU) 2019/1937 o 
zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 
Unije. Podjetje bi moralo dokazati 
legitimen interes za kar trdi, da so zaupne 
informacije. Končno odločitev pa bi 
morala sprejeti Komisija. Poleg tega bi 
morala Komisija ob upoštevanju zaupnosti 
informacij zagotoviti, da se vsaka 
informacija, na katero se sklicuje pri 
sklepu, razkrije v tolikšnem obsegu, da 
lahko naslovnik sklepa razume dejstva in 
pomisleke, na podlagi katerih je bil sklep 
sprejet. Pod nekaterimi pogoji se lahko 
nekatere poslovne evidence, kot je 
korespondenca med odvetniki in njihovimi 
strankami, štejejo za zaupne, če so 
izpolnjeni ustrezni pogoji. Fizične ali 
pravne osebe z ustreznim interesom bi 
morale imeti pravico izraziti svoje mnenje. 
Za strani, za katere neposredno veljajo 
obveznosti iz te uredbe, bi se moralo šteti, 
da imajo ustrezen interes. Za potrošniške 
zveze, ki želijo izraziti mnenje, bi se 
moralo šteti, da imajo ustrezen interes, 
kadar postopek zadeva izdelke in storitve, 
ki jih uporabljajo končni uporabniki.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75a) Da bi olajšali sodelovanje in 
usklajevanje med Komisijo in državami 
članicami pri njihovih izvršilnih ukrepih, 
bi bilo treba oblikovati skupino 
regulatorjev s pristojnostmi v digitalnem 
sektorju, ki bi bila pooblaščena za 
svetovanje Komisiji pri številnih 
odločitvah, omogočanje izmenjave 
informacij in primerov najboljše prakse 
med državami članicami ter boljšega 
spremljanja in s tem za boljše izvajanje te 
uredbe.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 
nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 
nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje, tudi z 
zainteresiranimi tretjimi stranmi, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
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dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

__________________ __________________
36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki ji jih predložijo 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 26. 
aprila 2018, Eurostat in nacionalni 
statistični uradi držav, v katerih poslujejo 
ponudniki storitev. Po oblikovanju ocene 
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varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.

Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 
splošno ter zlasti tekmovalne in pravične 
jedrne platformne storitve, da bi se 
spodbudile inovacije, visoka kakovost 
digitalnih proizvodov in storitev, pravične 
in konkurenčne cene ter visoka kakovost in 
izbira za končne uporabnike v digitalnem 
sektorju. Tega države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, ampak se lahko to 
zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 
splošno ter zlasti tekmovalne in pravične 
jedrne platformne storitve, da bi se 
spodbudile inovacije, visoka kakovost 
digitalnih proizvodov in storitev, pravične 
in konkurenčne cene ter varstvo podatkov, 
preglednost, ozaveščena in prosta izbira 
uporabnikov ter interoperabilnost, da se 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in 
varstvo potrošnikov, visoka kakovost in 
preglednost izbire za končne uporabnike v 
digitalnem sektorju. Tega države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak se lahko 
to zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

Predlog spremembe 56

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

1. V tej uredbi so določena 
harmonizirana pravila, ki zagotavljajo 
tekmovalne in pravične trge v digitalnem 
sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo 
vratarji.

1. Namen te uredbe je prispevati k 
ustreznemu delovanju notranjega trga z 
določitvijo harmoniziranih pravil, ki 
zagotavljajo enake konkurenčne pogoje 
ter tekmovalne in pravične trge za 
poslovne in končne uporabnike, 
zagotavljajo varstvo potrošnikov in 
spodbujajo inovacije v digitalnem sektorju 
po vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, 
ter nazadnje prispevajo k varstvu 
temeljnih pravic.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za jedrne 
platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo poslovnim 
uporabnikom s sedežem v Uniji ali 
končnim uporabnikom, ki imajo sedež ali 
se nahajajo v Uniji, ne glede na kraj sedeža 
ali prebivališča vratarjev in ne glede na 
zakonodajo, ki se sicer uporablja za 
zagotavljanje storitev.

2. Ta uredba se uporablja za jedrne 
platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo končnim 
uporabnikom, ki imajo sedež ali se 
nahajajo v Uniji, in poslovnim 
uporabnikom, ne glede na kraj sedeža ali 
prebivališča vratarjev ali poslovnih 
uporabnikov in ne glede na zakonodajo, ki 
se sicer uporablja za zagotavljanje storitev. 
Ta uredba velja in se razlaga v polnem 
spoštovanju temeljnih pravic in načel, ki 
jih priznava Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti v členih 11, 16, 
47 in 50.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povezane z elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami, kot so 

(b) povezane z elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami, kot so 
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opredeljene v členu 2(4) Direktive 
(EU) 2018/1972, razen trgov, povezanih z 
medosebnimi komunikacijskimi storitvami, 
kot so opredeljene v členu 2(4)(b) 
navedene direktive.

opredeljene v členu 2(4) Direktive (EU) 
2018/1972, razen trgov, povezanih z 
medosebnimi komunikacijskimi storitvami, 
neodvisnimi od številke, kot so opredeljene 
v členu 2(7) navedene direktive.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta uredba se ne uporablja za 
podatke, ki se uporabljajo za ohranjanje 
ali izboljšanje varnosti spletnih transakcij 
in preprečevanje goljufij.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kar zadeva medosebne 
komunikacijske storitve, ta uredba ne 
posega v pooblastila in naloge, podeljene 
nacionalnim regulativnim in drugim 
pristojnim organom na podlagi člena 61 
Direktive (EU) 2018/1972.

4. Kar zadeva medosebne 
komunikacijske storitve, ta uredba temelji 
na členu 61 Direktive (EU) 2018/1972 in 
določa dodatne obveznosti na ravni Unije 
za vratarje, in ne posega v pooblastila in 
naloge, podeljene nacionalnim 
regulativnim in drugim pristojnim organom 
na podlagi navedenega člena.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 

5. Da bi preprečili fragmentacijo 
notranjega trga in zagotovili dosledno 
uporabo te uredbe, s katero bi zagotovili 
popolnoma harmoniziran pristop, je 
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pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe.

Komisija edina, ki izvršuje in odloča o 
pravilni uporabi pravil in obveznosti iz te 
uredbe. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39.

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39. Uredbe 2016/679, 
Direktive 2002/58/ES, Direktive (EU) 
2019/882, Direktive (EU) 2018/1808, 
Direktive 2005/29/ES; Direktive Sveta 
93/13/EGS ter zakonodaje Unije o varstvu 
potrošnikov in varnosti proizvodov.
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__________________ __________________
38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „jedrna platformna storitev“ 
pomeni kar koli od naslednjega:

(2) „jedrna platformna storitev“ 
pomeni močno razširjeno in pogosto 
uporabljeno digitalno storitev, ki deluje 
kot posrednik med poslovnimi in 
končnimi uporabniki ali znotraj ene ali 
druge skupine ter jo zagotavlja ponudnik 
platformnih storitev, in sicer:

Predlog spremembe 64

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spletne brskalnike; 

Predlog spremembe 65

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) digitalne glasovne pomočnike in 
virtualne pomočnike;
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Predlog spremembe 66

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) programsko opremo kot storitev;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „spletni brskalnik“ pomeni 
odjemalsko programsko opremo, ki 
uporabnikom odjemalskih osebnih 
računalnikov, pametnih mobilnih in 
drugih naprav omogoča brskanje po 
svetovnem spletu za dostop do podatkov in 
njihov prikaz ter za interakcijo s spletnimi 
vsebinami na strežnikih, ki so povezani z 
omrežji, kot je internet, vključno s 
samostojnimi spletnimi brskalniki in 
spletnimi brskalniki, integriranimi ali 
vdelanimi v programsko opremo ali 
podobno;

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „digitalni glasovni pomočnik in 
virtualni pomočnik“ pomeni programsko 
opremo, ki se odziva na ustne ali pisne 
ukaze, delujejo kot platforma za govorne 
aplikacije in kot uporabniški vmesnik ter 
izvaja naloge, kot so iskalne poizvedbe, 
dostopanje do drugih digitalnih storitev in 
interakcija z njimi v imenu končnega 
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uporabnika;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) „mobilna plačilna storitev“ 
pomeni plačilno storitev, kot je 
opredeljena v členu 4(3) Direktive 
(EU) 2015/2366, ki se opravlja z mobilno 
napravo ali prek nje;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „operacijski sistem“ pomeni 
sistemsko programsko opremo, ki nadzira 
osnovne funkcije strojne ali programske 
opreme in omogoča izvajanje 
programskih aplikacij na njih;

(10) „operacijski sistem“ pomeni 
sistemsko programsko opremo, ki med 
drugim nadzoruje vmesnik do zunanje 
strojne opreme, razporeja naloge, upravlja 
podatkovno shrambo in predstavlja 
privzeti vmesnik do uporabnika, ko ni v 
uporabi nobena aplikacija, vključno z 
grafičnim vmesnikom, ne glede na to, ali 
je takšna programska oprema sestavni del 
potrošniške računalniške strojne opreme 
za splošno rabo ali samostojna 
programska oprema, ki naj bi se 
uporabljala na potrošniški računalniški 
strojni opremi za splošno rabo, ali druge 
stacionarne in mobilne naprave, 
televizorje ali nosljive naprave in drugo, 
ne pomeni pa nalagalnika operacijskega 
sistema, osnovnega vhodno-izhodnega 
sistema ali druge strojne programske 
opreme, ki je potrebna ob zagonu ali 
namestitvi operacijskega sistema;
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Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „programska oprema kot storitev“ 
pomeni način dobave programske opreme, 
ko se do programske opreme dostopa z 
naročnino prek spleta;

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, 
identifikacije ali oglaševanja;

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno z dejavnostmi maloprodaje, 
plačilnimi storitvami, kot so opredeljene v 
členu 4(3), in tehničnimi storitvami, ki 
podpirajo opravljanje plačilnih storitev, kot 
so opredeljene v členu 3(j) Direktive 
(EU) 2015/2366, ter storitvami 
izpolnjevanja naročil, identifikacije ali 
oglaševanja;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko spletnih posredniških 
storitev ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
ali spletnih storitev socialnega mreženja 

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev oziroma 
pomen, ki se pripiše rezultatom iskanja 
spletnih iskalnikov, kot jih predstavijo, 
organizirajo ali sporočijo ponudniki 
jedrnih platformnih storitev, ne glede na 
tehnična sredstva, ki se uporabijo za tako 
predstavitev, organizacijo ali sporočilo;
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oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) „rezultati iskanja“ pomeni vse 
informacije v vseh oblikah, tudi besedila, 
grafiko, glas ali druge oblike, ki jih 
ponudnik jedrnih platformnih storitev da 
v odgovor na pisno ali ustno iskalno 
poizvedbo in so s to poizvedbo povezane, 
ne glede na to, ali so informacije organski 
rezultat, plačan rezultat, neposreden 
odgovor ali kateri koli proizvod, storitev 
ali informacija, ponujena v povezavi z 
organskimi rezultati ali prikazana skupaj 
z njimi oziroma delno ali v celoti 
vključena vanje; 

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „privolitev“ pomeni vsako 
prostovoljno, konkretno, informirano in 
nedvoumno izjavo želje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kot 
je opredeljeno v členu 4(11) Uredbe (EU) 
2016/679;

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) „oblikovanje profilov“ pomeni 
vsako obliko avtomatizirane obdelave 
osebnih podatkov, kot je opredeljena v 
členu 4(4) Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „ponudnik jedrne platformne 
storitve“ pomeni subjekt ali del subjekta, 
ne glede na njegovo pravno obliko, ki 
poslovnim uporabnikom ali končnim 
uporabnikom zagotavlja katero od jedrnih 
platformnih storitev iz točke 2;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „interoperabilnost“ pomeni 
zmožnost zakonito pridobljenih digitalnih 
vsebin ali digitalnih storitev v danem 
ekosistemu, da delujejo z ekosistemi 
strojne ali programske opreme, ki se 
razlikujejo od ekosistemov, v katerih so 
bile digitalne vsebine ali digitalne storitve 
prvotno zagotovljene, vključno z 
možnostjo dostopa do digitalnih vsebin ali 
digitalnih storitev brez uporabe 
aplikacijske programske opreme ali 
drugih tehnologij za konverzijo;

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev ali storitve, ki posamično ali 
skupaj delujejo kot pomembna vstopna 
točka, preko katere poslovni ali končni 
uporabniki dosežejo druge končne ali 
poslovne uporabnike ali lahko zagotovijo 
dostop do lastnih bistvenih storitev ter

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima pri izvajanju svojih operacij 
utrjen in trajen položaj ali se predvideva, 
da bo tak položaj imel v bližnji 
prihodnosti.

(c) po temeljiti oceni na podlagi 
dokazov se je pokazalo, da ima vratar pri 
izvajanju svojih operacij utrjen in trajen 
položaj ali se predvideva, da bo tak položaj 
imel.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih dveh poslovnih let.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
v treh mesecih po izpolnitvi navedenih 

Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
brez nepotrebnega odlašanja in 
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pragov in ji predloži zadevne informacije 
iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo 
vključuje zadevne informacije iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druga osnovna 
storitev platform individualno izpolni 
mejne vrednosti iz točke 2(b).

najpozneje v enem mesecu po izpolnitvi 
navedenih pragov in ji predloži zadevne 
informacije iz odstavka 2. Navedeno 
uradno obvestilo vključuje zadevne 
informacije o kvantitativnih mejnih 
vrednostih iz odstavka 2 za vsako jedrno 
platformno storitev ponudnika, ki 
izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). 
Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar 
druga osnovna storitev platform 
individualno izpolni mejne vrednosti iz 
točke 2(b).

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 60 dni po prejemu popolnih 
informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni 
ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži 
dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ponudnik ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1.

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje 60 delovnih dni po prejemu 
popolnih informacij iz odstavka 3 sprejme 
odločitev o imenovanju ponudnika jedrnih 
platformnih storitev v skladu z 
opredelitvami iz člena 2, ki izpolnjuje vse 
mejne vrednosti iz odstavka 2, za vratarja, 
razen če navedeni ponudnik z uradnim 
obvestilom ne predloži dovolj utemeljenih 
argumentov, s katerimi dokaže, da v 
okoliščinah, v katerih se zadevne jedrne 
platformne storitve zagotavljajo, in ob 
upoštevanju elementov iz odstavka 6 
ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 
1.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ponudnik jedrne platformne storitve v 
roku ne predloži vseh ustreznih 
informacij, ki so potrebne za odločitev 
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glede njegovega imenovanja za vratarja v 
skladu z odstavkom 2, sme Komisija tega 
ponudnika imenovati za vratarja na 
podlagi razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsakega 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1, 
vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz 
odstavka 2, ali ki predloži ustrezno 
utemeljene argumente v skladu z 
odstavkom 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsakega 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, z 
izjemo srednjih, malih ali mikrospodjetij, 
kot so določena v Priporočilu Komisije 
2003/361/ES, ki izpolnjuje vse zahteve iz 
odstavka 1, točk (a) in (b), vendar ne 
izpolnjuje vseh pragov iz odstavka 2.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
ponudnika jedrnih platformnih storitev;

(a) velikost, vključno s prometom in 
tržno kapitalizacijo, operacije in položaj 
ponudnika jedrnih platformnih storitev ter 
tržni delež na ustreznem trgu, ob 
upoštevanju vsake nameravane 
koncentracije v skladu s členom 12(1);

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obstoječe druge ponudnike;
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Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) stopnjo večdomnosti pri poslovnih 
uporabnikih in aktivnih končnih 
uporabnikih;

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) druge strukturne značilnosti trga. (f) druge strukturne značilnosti trga in 
ustrezne značilnosti podjetja ali storitve, 
kot je podjetniška struktura konglomerata 
ali vertikalna integracija podjetja, ki 
zagotavlja jedrne platformne storitve, kar 
na primer omogoča navzkrižno 
subvencioniranje ali kombiniranje 
podatkov iz različnih virov.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, 
Komisija navedenega ponudnika imenuje 
za vratarja.
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Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, ki 
jih je določila Komisija, in se to nadaljuje 
po tem, ko je bil ponudnik pozvan, naj jih v 
razumnem roku izvede in predloži 
ugotovitve, ima Komisija pravico, da 
navedenega ponudnika imenuje za vratarja 
na podlagi razpoložljivih dejstev.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, v dveh mesecih ne 
izvede precejšnjega dela preiskovalnih 
ukrepov, ki jih je določila Komisija, in se 
to nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, naj jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 
mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, 
preko katere dosežejo končne uporabnike, 
kot je navedeno v točki 1(b).

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, v roku iz odstavka 4 najde 
zadevno podjetje, ki mu pripada, ter 
oblikuje seznam zadevnih jedrnih 
platformnih storitev, ki se opravljajo v 
okviru tega istega podjetja in ki posamično 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike in druge končne 
uporabnike, preko katere dosežejo končne 
uporabnike, kot je navedeno v točki 1(b).

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija pri imenovanju vratarja 
opredeli, katere obveznosti bo izvajal.
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Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 brez nepotrebnega 
odlašanja, v vsakem primeru pa 
najpozneje v dveh mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo izpolnjevati obveznosti iz členov 5 
in 6, seznama in vse njune posodobitve pa 
pošlje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo ali 
lastno pobudo kadar koli ponovno preuči, 
spremeni ali razveljavi sklep, sprejet v 
skladu s členom 3, iz enega od naslednjih 
razlogov:

1. Na podlagi celovito obrazložene 
ocene, podprte z dokazi, ki se objavijo, 
lahko Komisija na zahtevo ali lastno 
pobudo kadar koli ponovno preuči, 
spremeni ali razveljavi sklep, sprejet v 
skladu s členom 3, iz enega od naslednjih 
razlogov:
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Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija redno in najmanj vsaki dve leti 
pregleda, ali imenovani vratarji še naprej 
izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) oziroma 
ali navedene zahteve izpolnjujejo novi 
ponudniki jedrnih platformnih storitev. Z 
rednim pregledom se tudi preveri, ali je 
treba prilagoditi seznam zadevnih jedrnih 
platformnih storitev vratarja.

Komisija redno in najmanj vsaki dve leti 
izvede javno in pregledno tržno preiskavo, 
da pregleda, ali imenovani vratarji še 
naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) 
oziroma ali navedene zahteve izpolnjujejo 
novi ponudniki jedrnih platformnih 
storitev. Z rednim pregledom se tudi 
preveri, ali je treba prilagoditi seznam 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
vratarja in ali je imenovanje ponudnika 
jedrnih platformnih storitev za vratarja 
negativno vplivala na poslovne 
uporabnike, zlasti mala in srednja 
podjetja, ali potrošnike. Pregled nima 
odložilnega učinka na obveznosti vratarja 
v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija na podlagi navedenega 
pregleda v skladu s prvim pododstavkom 
ugotovi, da so se dejstva, na katerih je 
temeljilo imenovanje ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev za vratarje, 
spremenila, sprejme ustrezen sklep.

Kadar Komisija na podlagi navedenega 
pregleda v skladu s prvim pododstavkom 
ugotovi, da so se dejstva, na katerih je 
temeljilo imenovanje ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev za vratarje, 
spremenila, sprejme ustrezen sklep, ki se 
objavi.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki (a) osebnih podatkov, ki izhajajo iz 
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izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih 
drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni 
uporabnik izrecno izbiro in je dal 
privolitev v smislu Uredbe (EU) 2016/679; 
;

njegovih jedrnih platformnih storitev, ne 
združuje ali navzkrižno uporablja z 
osebnimi podatki iz druge jedrne 
platformne storitve in drugih storitev, ki 
jih zagotavlja vratar, ali osebnimi podatki 
iz storitev tretjih oseb za naslednje 
namene:

(i) oglaševanje;
(ii) vpisovanje poslovnih in končnih 
uporabnikov v svoje druge storitve.
Obveznost se ne uporablja, razen če je 
imel končni uporabnik izrecno izbiro in je 
dal privolitev v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679 zlasti pa, če je imel prosto 
in pregledno možnost izbire določenih 
namenov, za katere privoli v obdelavo 
svojih osebnih podatkov in združevanje 
njihovih virov. 

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotoviti, da komercialni pogoji, 
vključno z oblikovanjem cen, za 
zagotavljanje aplikacij ali storitev 
poslovnemu uporabniku ali končnemu 
uporabniku niso odvisni od tega, ali 
oziroma v kolikšni meri poslovni 
uporabnik ali končni uporabnik uporablja 
druge aplikacije ali storitve vratarja ali 
tretje osebe;

Predlog spremembe 101

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

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

(b) ne uporablja pogodbenih 
obveznosti ali drugih sredstev, ki 
uporabnikom in dobavitelju pomožne 
storitve vratarja preprečujejo, da končnim 
uporabnikom ponujajo proizvode ali 
storitve preko spletnih posredniških 
storitev tretjih oseb ali preko neposrednih 
poslovnih kanalov po cenah ali pod pogoji, 
ki se razlikujejo od cen ali pogojev, 
ponujenih prek spletnih posredniških 
storitev vratarja; uporabnikom in 
dobaviteljem omogoča, da ponujajo 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev vratarja po cenah ali 
pod pogoji, ki se razlikujejo ali pa so 
enaki cenam ali pogojem proizvodov ali 
storitev vratarja;

Predlog spremembe 102

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da ga obveščajo o drugačnih 
cenah ali pogojih, ki jih uporabljajo v 
lastnih distribucijskih kanalih ali preko 
spletnih posredniških storitev tretjih oseb;

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom, 
ki so jih pridobili preko jedrne platformne 
storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi 
uporabniki ne glede na to, ali v ta namen 
uporabljajo jedrne platformne storitve 

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
komuniciranje znotraj in zunaj aplikacije, 
vključno s promocijo drugačnih ponudb 
končnim uporabnikom, ki so jih pridobili 
preko jedrne platformne storitve ali drugih 
kanalov, sklepanje pogodb s temi 



RR\1244436SL.docx 297/600 PE692.792v02-00

SL

vratarja ali ne, ter omogočanje končnim 
uporabnikom, da imajo prek jedrnih 
platformnih storitev vratarja dostop do 
vsebine, naročnin, funkcij ali drugih 
elementov in jih uporabljajo s pomočjo 
programske aplikacije poslovnega 
uporabnika, kadar so končni uporabniki te 
elemente pridobili od zadevnega 
poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

končnimi uporabniki ali prejemanje 
plačila za izvedene storitve ne glede na to, 
ali v ta namen uporabljajo jedrne 
platformne storitve vratarja ali ne, ter 
omogočanje končnim uporabnikom, da 
imajo prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja dostop do vsebine, naročnin, 
funkcij ali drugih elementov in jih 
uporabljajo s pomočjo programske 
aplikacije poslovnega uporabnika, kadar so 
končni uporabniki te elemente pridobili od 
zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) poslovnim uporabnikom zagotovi 
glavne parametre algoritma, ki so 
posamično ali skupaj najpomembnejši pri 
določanju razvrščanja, in relativni pomen 
glavnih parametrov združevanja, izbire in 
predstavitve proizvodov in storitev, in sicer 
s preprostim in javno dostopnim opisom, 
napisanim v preprostem in razumljivem 
jeziku, ter ta opis posodablja;

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) poslovnim ali končnim 
uporabnikom posredno ali neposredno ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni ali sodni organ, tudi z v 
zvezi s pogodbenimi obveznostmi med 
vratarji in tretjimi poslovnimi uporabniki;
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da v okviru 
storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi 
platformnimi storitvami vratarja, 
uporabljajo ali ponujajo vratarjevo 
identifikacijsko in plačilno storitev ali pa 
pomožne ali druge storitve, vratarja ali 
tretje strani ali da zagotavljajo 
interoperabilnost z njimi, če to ne pomeni 
nižje ravni varnosti za uporabnike;

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, ki je opredeljena v 
skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne 
vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se 
registrirajo vanjo kot pogoj za dostop do 
katere koli njegove jedrne platformne 
storitve, določene v skladu z navedenim 
členom, ali vpis ali registracijo vanjo;

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da 
uporabljajo, se naročijo ali registrirajo za 
druge storitve osrednje platforme, 
opredeljene v skladu s členom 3, ali druge 
storitve ali proizvode, ki jih ponuja, so v 
lasti ali pod nadzorom vratarja ali tretjih 
oseb, zlasti pomožne storitve vratarja ali 
tretjih oseb, ki pripadajo istemu podjetju, 
kot so plačilne storitve, kot pogoj za 
dostop, uporabo, vpis ali registracijo 
katere od njihovih jedrnih platformnih 
storitev, opredeljenih v skladu s členom, 
ali drugih storitev, ki jih ponuja vratar, in 
uporabnikov ne vpiše samodejno v storitve 
ali proizvode, ki jih ponuja, ima v lasti ali 
pod nadzorom vratar ali tretje osebe;

Predlog spremembe 108
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) posameznim oglaševalcem in 
založnikom, ki jim zagotavlja storitve 
oglaševanja, na zahtevo omogoči 
brezplačen, visokokakovosten, učinkovit 
dostop do informacij o vidnosti in 
razpoložljivosti portfelja oglasov, pa tudi o 
pogojih oblikovanja cen v zvezi s 
ponudbami oglaševalcev in oglaševalskih 
posrednikov, o ceni, ki sta jo plačala 
oglaševalec in založnik, ter metodologiji za 
izračun plačil in doplačil, ter znesku ali 
nadomestilu, plačanem založniku za 
oglaševalske posredniške storitve za 
objavo posameznega oglasa in vsako 
posamezno storitev oglaševanja, ki jo je 
opravil vratar.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ne zahteva sprejetja dodatnih 
pogojev ali storitev, ki po svoji naravi ali 
glede na poslovne običaje nimajo 
nikakršne zveze s platformo ali storitvami 
za poslovne uporabnike in niso potrebne 
za njihovo zagotavljanje;

Predlog spremembe 110

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) zagotovi, da imajo poslovni 
uporabniki možnost odstopiti od novih, 
spremenjenih ali posodobljenih pogojev 
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poslovanja, ki jih zahteva ponudnik 
storitev jedrne platforme, če niso nastali 
kot posledica že obstoječih ali novih 
pravnih zahtev;

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) zagotovi, da so celotno časovno 
zaporedje pogodb, sklenjenih med 
vratarjem in poslovnim ali končnim 
uporabnikom, ter vsi ustrezni pogoji 
poslovanja zlahka na voljo poslovnemu ali 
končnemu uporabniku v vseh fazah 
poslovnega razmerja, in to vsaj še pet let 
po koncu razmerja;

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) ne uporablja privolitve, 
pridobljene z odstopanjem od Uredbe 
(EU) 2016/679, kot pravno podlago za 
obdelavo osebnih podatkov za ciljno 
usmerjanje digitalnega oglaševanja na 
fizične osebe;

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ge) ne omejuje ali ovira zmožnosti 
končnih uporabnikov, da pri uporabi 
storitve računalništva v oblaku, ki jo 
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zagotavlja vratar, uporabljajo lastno 
licenco za programsko opremo;

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gf) ne vstavlja sponzorskih sporočil ali 
oglasov vsebine tretjih oseb, ki se 
zagotavljajo preko njegove jedrne 
platforme, brez izrecnega soglasja 
ponudnika teh vsebin ali ne nalaga 
drugih pogojev ali ukrepov, ki bi 
poslovnim uporabnikom onemogočali 
monetiziranje storitev in ki bi vratarju 
omogočali, da monetizira vsebine tretjih 
oseb, ki jih zagotavljajo njegovi poslovni 
uporabniki;

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gg) končnim uporabnikom in 
poslovnim uporabnikom številčno 
neodvisnih medosebnih komunikacijskih 
storitev omogoči dostop do enakih jedrnih 
platformnih storitev vratarjev in 
medsebojno delovanje z njimi z 
zagotavljanjem odprtih standardov, 
odprtih protokolov, vključno z vmesnikom 
za aplikacijsko programiranje; zagotovi, 
da se ta obveznost izvaja skladno z Uredbo 
(EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES 
ter zakonodajo o kibernetski varnosti, 
varstvu potrošnikov in varnosti 
proizvodov.
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Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako odstranitev 
v zvezi s programskimi aplikacijami, ki so 
bistvene za delovanje operacijskega 
sistema ali naprave in jih tretje osebe 
tehnično ne morejo ponujati kot 
samostojnih aplikacij;

(b) končnim in poslovnim 
uporabnikom omogoča odstranitev vsake 
programske aplikacije, ki jo namesti 
končni uporabnik, vseh predhodno 
nameščenih programskih aplikacij iz 
njegove jedrne platformne storitve, 
operacijskega sistema, ki ga nudi vratar 
ali učinkovito nadzira ali ekskluzivno ne 
omogoča svojih jedrnih platformnih 
storitev kot privzetih storitev, kadar je 
mogoče predlagati enakovredne 
alternativne storitve, brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako odstranitev 
v zvezi s programskimi aplikacijami, ki jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij, če lahko vratar 
dokaže, da so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave;

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih 
oseb ali trgovin s programskimi 
aplikacijami, ki uporabljajo operacijske 
sisteme navedenega vratarja ali so 
interoperabilne z njimi, ter omogoča, da se 
do teh programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih 
ukrepov, s katerimi zagotovi, da 
programske aplikacije tretjih oseb ali 
trgovine s programskimi aplikacijami ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 

(c) tehnično omogoča, da poslovni in 
končni uporabniki programske aplikacije 
tretjih oseb ali trgovin s programskimi 
aplikacijami ali odložišč, ki uporabljajo 
operacijske sisteme navedenega vratarja ali 
so interoperabilne z njimi, namestijo, 
določijo za privzete in učinkovito 
uporabljajo, pa tudi, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami ali odložišč 
dostopa s sredstvi, ki niso jedrne 
platformne storitve navedenega vratarja; 
končnega uporabnika pozove, naj se 
odloči, ali naj prenesena aplikacija ali 
trgovina z aplikacijami postane privzeta; 
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operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar;

lahko sprejme sorazmerne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
kibernetske varnosti, zasebnosti in varstva 
podatkov in celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki jih zagotavlja, če 
lahko dokaže, da so ti ukrepi potrebni in 
upravičeni ter da celovitosti strojne 
opreme ali operacijskega sistema ni 
mogoče zaščititi s sredstvi, ki bi bila 
omejevalna; zagotovi, da se obveznosti iz 
te točke izvajajo skladno z Uredbo 
(EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES 
ter zakonodajo o kibernetski varnosti, 
varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov 
in drugo veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

(d) ne uporablja zavajajočih in temnih 
vzorcev in neupravičeno vezanih ali 
paketnih storitev; pri prikazovanju, 
namestitvi, aktiviranju, privzetih 
nastavitvah ali razvrščanju storitev, 
proizvodov in programskih aplikacij, ki jih 
zagotavlja vratar sam ali katera koli tretja 
oseba, ki pripada istemu podjetju, ne 
obravnava drugače ali ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami, 
aplikacijami ali proizvodi tretje osebe ter 
za tako razvrščanje, storitve, aplikacije ali 
proizvode uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje; kadar stran z 
rezultati spletnega iskalnika vratarja 
vključuje prikaz ločenih proizvodov ali 
storitev, imajo tretje osebe enake možnosti 
za zagotavljanje teh proizvodov ali storitev 
v zameno za plačilo; da bi se izognili 
navzkrižju interesov, se proizvodi ali 
storitve vratarja obravnavajo kot ločen 
poslovni subjekt, ki je kot samostojna 
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storitev tržno donosna;

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ne uporablja algoritmov, s 
katerimi bi pridobil nepošteno prednost in 
v rezultatih iskanja sponzoriranih ali 
plačanih spletnih posredniških storitev ne 
obravnava ugodneje v primerjavi z 
organskimi spletnimi posredniškimi 
storitvami, ki temeljijo izključno na 
ustreznosti;

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja, vključno z izbiro ponudnika 
dostopa do interneta;

(e) zagotovi, da se ne vrača k svojim 
aplikacijam in ne omeji možnosti končnih 
uporabnikov, da zamenjajo ali se naročijo 
na druge programske aplikacije in storitve, 
do katerih se dostopa z operacijskim 
sistemom vratarja ali prek njegove storitve 
računalništva v oblaku ali, ki ju nadzira, 
vključno z izbiro ponudnikov elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev, ali 
prek njegovega virtualnega pomočnika;

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 

(f) poslovnim in končnim 
uporabnikom ter ponudnikom 
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dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost;

konkurenčnih jedrnih platformnih ali 
pomožnih storitev pod enakimi pogoji 
omogoča dostop do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih vratar uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev ali standardnih funkcij svojih 
jedrnih platformnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost in omogoča, da do novih 
funkcionalnosti programskih aplikacij in 
storitev lahko dostopajo z operacijskim 
sistemom vratarja; 

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) omogoča končnim in poslovnim 
uporabnikom, ponudnikom in 
potencialnim ponudnikom spletnih 
storitev družbenega mreženja dostop do 
istih standardnih funkcij, ki jih ima ali jih 
uporablja vratar pri izvajanju katere koli 
storitve socialnega mreženja in njihovo 
interoperabilnost; zahteve po minimalni 
interoperabilnosti so v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije ali po potrebi 
industrijskim standardom z 
zagotavljanjem odprtih standardov, 
odprtih protokolov, vključno z vmesnikom 
za aplikacijsko programiranje;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih 

(g) oglaševalcem in založnikom ali 
tretjim stranem, ki so jih pooblastili, na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
učinkovit dostop v realnem času do svojih 
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oglaševalci in založniki potrebujejo za 
izvedbo svojega neodvisnega preverjanja 
nabora oglasov;

orodij za merjenje uspešnosti ter zagotovi 
popolno razkritje in preglednost 
parametrov in podatkov, ki se uporabljajo 
za odločanje, izvajanje in merjenje 
posredniških storitev; vratar poleg tega 
oglaševalcem in založnikom brezplačno 
zagotavlja zanesljive, nezbirne, zrnate in 
popolne podatke, ki jih potrebujejo za 
izvedbo svojega neodvisnega 
visokokakovostnega vrednotenja 
posredniških storitev v realnem času, 
vključno s preverjanjem nabora oglasov in 
ne zadržuje plačil za oglaševanje na 
podlagi trditev, da je promet nepravilen, 
ne da bi predložil podrobne dokaze za to 
nepravilnost in dal oglaševalcu možnost, 
da temu ugovarja;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim uporabnikom 
zagotavlja orodja za lažje uresničevanje 
prenosljivosti podatkov v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;

(h) končnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti končni 
uporabnik, zagotavlja brezplačno 
učinkovito prenosljivost podatkov, ki jih 
predloži končni uporabnik ali se ustvarijo 
z dejavnostjo poslovnega ali končnega 
uporabnika pri uporabi ustrezne jedrne 
platformne storitve, in sicer tudi tako, da 
končnim uporabnikom zagotavlja orodja za 
učinkovito prenosljivost podatkov, tudi 
osebnih, ki se ustvarijo z njihovo 
dejavnostjo v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, pa tudi z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679; ;

(i) poslovnim uporabnikom in 
končnim uporabnikom ali tretjim osebam, 
ki jih pooblasti poslovni ali končni 
uporabnik, brezplačno in na uporabniku 
prijazen način ter na podlagi preferenc, ki 
jih zahtevajo poslovni uporabniki ali tretje 
osebe s pooblastilom enega ali več 
poslovnih uporabnikov zagotavlja 
učinkovit, varen, visokokakovosten in 
stalen dostop v realnem času ter uporabo 
neosebnih in nezbirnih zanesljivih in 
natančnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev in 
pomožnih storitev zagotovijo ali ustvarijo 
tisti poslovni in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; 
predstavi podatke v razumljivi, 
strukturirani in dosledni obliki; nudi 
minimalne storitve analize podatkov za 
male in srednje poslovne uporabnike; za 
osebne podatke zagotovi dostop in uporabo 
povsem v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
samo, kadar sta neposredno povezana z 
uporabo, ki jo končni uporabnik izvaja v 
zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zadevni poslovni uporabnik v skladu z 
načeli o omejitvi namena in zmanjšanju 
količine podatkov ponuja preko zadevne 
jedrne platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe (EU) 
2016/679;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
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dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 
poizvedbo, klik in ogled podatkov, ki so 
osebni podatki;

dostop do podatkov o poizvedbah, klikih in 
ogledi v zvezi z brezplačnim in plačljivim 
iskanjem, ki jih končni uporabniki 
ustvarijo na spletnih iskalnikih vratarja, če 
so anonimizirani podatki o poizvedbah, 
klikih in ogledi, ki so osebni podatki, ter če 
lahko vratarji dokažejo, da so bile 
anonimizirani podatki o poizvedbah, 
klikih in ogledi ustrezno preskušeni glede 
morebitnega tveganja ponovne 
identifikacije;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 
programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

(k) uporablja pregledne, pravične in 
nediskriminatorne splošne pogoje za 
dostop, oziroma pogoje, ki niso manj 
ugodni od tistih, ki veljajo za njegove 
lastne storitve
– za poslovne uporabnike in končne 
uporabnike samodejno do vseh svojih 
jedrnih platformnih storitev z izvajanjem 
primernih tehničnih in organizacijskih 
ukrepov v trgovini s programskimi 
aplikacijami, ki so določeni v skladu s 
členom 3 te uredbe,
– za poslovne uporabnike, to so mala in 
srednja podjetja, do spletnega iskalnika in 
spletne storitve družbenega mreženja, ki 
so določeni v skladu s členom 3 te uredbe;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) se pod pravičnimi in 
nediskriminatornimi pogoji pogaja za 
uporabo vsebin tretjih oseb pri svojih 
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jedrnih platformnih storitvah ter v dobri 
veri sodelujejo pri arbitraži končne 
ponudbe, če ni mogoče doseči dogovora;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kb) poslovnim uporabnikom ali 
končnim uporabnikom ne vsiljuje 
programskih aplikacij ali storitev, ki se 
uporabljajo na njegovi jedrni platformi 
storitvi ali v povezavi z njo, nobenih 
licenčnih ali ekonomskih pogojev, ki bi 
glede na lastne ponudbe vratarja na 
diskriminatoren način omejevali zmožnost 
ali ekonomsko spodbudo končnih 
uporabnikov za uporabo aplikacij ali 
storitev programske opreme na proizvodih 
ali v povezavi s proizvodi ali storitvami, ki 
so konkurenčni proizvodom ali storitvam 
vratarja, na primer s prednostno 
obravnavo svojih ponudb, s čimer bi 
pritegnil pozornost končnih uporabnikov 
ali poslovnih uporabnikov.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki in o katerih se lahko 
sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi vratarja.

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki ali so ustvarjeni z 
blagom in storitvami, ki jih zagotavlja 
dobavitelj vratarjevih pomožnih storitev, 
predvsem distribucije, in o katerih se lahko 
sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
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platformni storitvi vratarja.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi preprečili nepotrebno 
komercialno sledenje končnim 
uporabnikom, vratarji ne zbirajo in 
združujejo podatkov o strankah, ki 
nastajajo pri različnih storitvah.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar 
zagotovi, da se ti ukrepi izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov.

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar 
zagotavlja in dokaže popolno 
izpolnjevanje obveznosti iz členov 5 in 6. 
Vratar o teh ukrepih obvesti Komisijo in 
zagotovi, da se izvajajo v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter 
zakonodajo o kibernetski varnosti, varstvu 
potrošnikov in varnosti proizvodov.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V šestih mesecih po imenovanju in 
v skladu s členom 3 vratar Komisiji 
predloži poročilo, v katerem so podrobno 
in pregledno opisani ukrepi, ki se izvajajo 
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za zagotavljanje skladnosti z obveznostmi 
iz členov 5 in 6. Poročilo posodobi vsaj 
enkrat letno.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Vratar v šestih mesecih po 
imenovanju v skladu s členom 3 objavi in 
Komisiji predloži nezaupni povzetek 
poročila iz odstavka 1a. Komisija 
nezaupni povzetek poročila nemudoma 
objavi. Nezaupni povzetek se posodobi 
vsakič, ko se posodobi poročilo.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v šestih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz členov 5 in 6, na lastno 
pobudo ukrepa in s sklepom določi 
ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Skupina regulatorjev digitalnega sektorja 
na visoki ravni iz člena 31a, svetovalni 
odbor za digitalne trge iz člena 32 in 
vsaka stran, ki jo to zadeva in izkaže 
pravni interes, lahko Komisiji čim prej in 
najpozneje en mesec po začetku postopkov 
v skladu s členom 18 predložijo mnenja o 
potrebnih ukrepih. Komisija sprejme tak 
sklep v treh mesecih po začetku postopka v 
skladu s členom 18.
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Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za učinkovito izpolnjevanje 
obveznosti iz člena 6 vratar lahko sodeluje 
v regulativnem dialogu s Komisijo, ki 
določi ustrezne ukrepe, ki jih zadevni 
vratar sprejme za učinkovito izpolnjevanje 
teh obveznosti. Določitev obveznosti je 
omejena na vprašanja v zvezi z 
zagotavljanjem učinkovitega 
izpolnjevanja obveznosti ob hkratnem 
zagotavljanju varnosti, zaščite in 
zasebnosti ter na primere, v katerih lahko 
razlike v poslovnih modelih vplivajo na 
načine izvajanja obveznosti. Posvetovati 
se je treba s tretjimi stranmi, ki jih to 
zadeva in ki izkažejo pravni interes in 
sodelujejo v regulativnem dialogu med 
vratarjem in Komisijo. Dialog ne posega v 
pooblastila Komisije, da sprejme ustrezne 
ukrepe.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v treh mesecih po začetku postopka. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči vratarjem predhodne 
ugotovitve v dveh mesecih po začetku 
postopka. V njih pojasni ukrepe, ki jih 
namerava sprejeti ali za katere meni, da bi 
jih moral zadevni ponudnik jedrnih 
platformnih storitev sprejeti za učinkovito 
obravnavanje predhodnih ugotovitev.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z določitvijo ukrepov v skladu z 
odstavkom 2 zagotovi, da so ukrepi 
učinkoviti pri doseganju ciljev zadevne 
obveznosti ter sorazmerni za posebne 
okoliščine vratarja in zadevne storitve.

5. Z določitvijo ukrepov v skladu z 
odstavkom 2 zagotovi, da so ukrepi 
učinkoviti pri doseganju ciljev zadevne 
obveznosti ter sorazmerni za posebne 
okoliščine vratarja in zadevne storitve.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Za namene določitve obveznosti iz 
člena 6(1), točka (f) se interoperabilnost 
opredeli s sklicevanjem na odprte 
tehnologije, odprte standarde in odprte 
protokole ter tehnični vmesnik (vmesnik 
za aplikacijsko programiranje), ki 
končnim uporabnikom konkurenčne 
programske opreme in storitev ter 
poslovnim uporabnikom omogočajo, da se 
priključijo na jedrno storitev vratarjev in z 
njo zagotavljajo interoperabilnost. Vsaka 
vratarjeva obdelava osebnih podatkov je 
skladna z Uredbo (EU) 2016/679. 
Obveznosti glede interoperabilnosti ne 
omejujejo, ovirajo ali odlagajo zmožnosti 
posrednikov in vratarjev, da obravnavajo 
ranljivosti, da bi izpolnili obveznost 
ustrezne zakonodaje EU.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 

7. Vratar lahko v roku iz člena 3(8) 
zahteva začetek postopka v skladu s 
členom 18, da Komisija določi, ali so 
ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali jih 
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skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.

izvaja v skladu s členoma 5 in 6, 
učinkoviti pri doseganju cilja zadevne 
obveznosti v posebnih okoliščinah. Vratar 
v svojo zahtevo vključi utemeljeno 
predložitev, v kateri pojasni zlasti, zakaj so 
ukrepi, ki jih izvaja, učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Komisija se lahko 
pri pripravi stališča na podlagi te 
vratarjeve zahteve posvetuje s tretjimi 
osebami, kot so poslovni uporabniki in 
konkurenti, organizacije civilne družbe, 
pristojni nacionalni organi in drugi, za 
katere meni, da so pomembni za zadevne 
jedrne platformne storitve, na katere se 
nanaša vratarjeva zahteva. Komisija 
lahko določi ukrepe, ki jih mora zadevni 
vratar izvesti, in svoje končno stališče izda 
v treh mesecih po tem, ko je sprejela 
vratarjevo zahtevo. Kot je določeno v 
členu 3(8), mora vratar izpolniti 
obveznosti iz členov 5 in 6 v štirih mesecih 
po zaključku postopka iz tega člena. 

Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve. 
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prejemu popolne obrazložene zahteve. Sklepu se priloži obrazložena izjava, v 
kateri so navedeni razlogi za zamrznitev.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto 
pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po takem 
pregledu zamrznitev odpravi ali ugotovi, 
da so pogoji iz odstavka 1 še naprej 
izpolnjeni.

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsaj vsako 
leto pregleda svoj sklep o zamrznitvi. 
Pregled vključuje posvetovanje z 
vratarjem in tretjimi stranmi s pravnim 
interesom. Po pregledu zamrznitev v celoti 
ali delno odpravi ali pa ugotovi, da so 
pogoji iz odstavka 1 še naprej izpolnjeni.

Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja zamrzne 
uporabo zadevne obveznosti v zvezi z eno 
ali več posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sprejetjem sklepa v 
skladu z odstavkom 1.

3. Komisija lahko v nujnih primerih 
na podlagi utemeljene zahteve vratarja 
zamrzne uporabo zadevne obveznosti v 
zvezi z eno ali več posameznimi jedrnimi 
platformnimi storitvami že pred sprejetjem 
sklepa v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
na ekonomsko upravičenost poslovanja 
vratarja v Uniji in na tretje osebe. Za 
zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
na ekonomsko upravičenost poslovanja 
vratarja v Uniji in na tretje osebe, zlasti 
manjša podjetja in potrošnike. Za 
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obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
temi interesi in cilji te uredbe. Taka 
zahteva se lahko poda in odobri kadar koli 
do ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 
obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
temi interesi in cilji te uredbe. Taka 
zahteva se lahko poda in odobri kadar koli 
do ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na vratarjevo ali 
lastno pobudo s sklepom, sprejetim v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
32(4), vratarja v celoti ali delno ter za 
določen čas izvzame iz posebnih 
obveznosti iz členov 5 in 6 v zvezi s 
posamezno jedrno platformno storitvijo, 
določeno v skladu s členom 3(7), kadar je 
tako izvzetje utemeljeno na podlagi 
razlogov iz odstavka 2 tega člena. Komisija 
odločitev o izvzetju sprejme v treh 
mesecih; postopek je pregleden in sledljiv 
za javnost.

Predlog spremembe 146

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, ga vsaj vsako leto 
pregleda. Po pregledu izvzetje v celoti ali 
delno odpravi ali pa ugotovi, da so pogoji 
iz odstavka 1 še naprej izpolnjeni.

Predlog spremembe 147

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

2. Izvzetje v skladu z odstavkom 1 se 
lahko odobri samo zaradi:

2. Izvzetje v skladu z odstavkom 1 se 
lahko odobri samo zaradi javnega zdravja 
ali javne varnosti.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javne morale; črtano

Predlog spremembe 149

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) javnega zdravja; črtano

Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) javne varnosti. črtano

Predlog spremembe 151

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na podlagi utemeljene 
zahteve vratarja ali na lastno pobudo 
začasno zamrzne uporabo zadevne 

Komisija lahko v nujnem primeru na 
podlagi utemeljene zahteve vratarja ali na 
lastno pobudo začasno zamrzne uporabo 
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obveznosti v zvezi z eno ali več 
posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sklepom, sprejetim v 
skladu z odstavkom 1.

zadevne obveznosti v zvezi z eno ali več 
posameznimi jedrnimi platformnimi 
storitvami že pred sklepom, sprejetim v 
skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe 152

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
iz razlogov iz odstavka 2 ter učinke na 
zadevnega vratarja in tretje osebe. Za 
zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 
obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
cilji na podlagi razlogov iz odstavka 2 in 
cilji te uredbe. Taka zahteva se lahko poda 
in odobri kadar koli do ocene Komisije v 
skladu z odstavkom 1.

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
iz razlogov iz odstavka 2 ter učinke na 
zadevnega vratarja in tretje osebe. Za 
časovno omejeno zamrznitev se lahko 
uporabljajo pogoji in obveznosti, ki jih 
Komisija določi za zagotovitev pravičnega 
ravnovesja med cilji na podlagi razlogov iz 
odstavka 2 in cilji te uredbe. Taka zahteva 
se lahko poda in odobri kadar koli do 
ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obveznosti iz 
členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obstoječe 
obveznosti iz členov 5 in 6 in doda nove, 
kadar na podlagi preiskave trga v skladu s 
členom 17 ugotovi, da so potrebne zaradi 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.

Predlog spremembe 154
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. je pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov na podlagi odstavka 1 
omejeno na:
(a) razširitev obveznosti iz členov 5 in 6, ki 
se nanašajo na jedrno platformno storitev 
vratarja drugim jedrnim platformnim 
storitvam;
(b) določitev načina, na katerega je treba 
izvajati obveznosti, tudi z vključitvijo 
ukrepov iz člena 7(2) v obveznosti;
(c) razširitev obveznosti, ki se nanašajo na 
določeno kategorijo uporabnikov kot 
upravičencev drugim kategorijam 
uporabnikov kot upravičencev ali
(d) dopolnjevanje ali spreminjanje 
obveznosti, da se izboljša njihova 
učinkovitost in prepreči izogibanje.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne ali končne 
uporabnike ali vratar pridobi prednost pred 
poslovnimi ali končnimi uporabniki, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
opravlja za poslovne ali končne 
uporabnike, ali

Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave.

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, ne sme ne vratar ne 
katerokoli podjetje, ki mu vratar pripada, 
ravnati tako, da bi ogrozil te obveznosti, 
ne glede na to, ali je to ravnanje 
pogodbene, poslovne, tehnične ali druge 
narave, vključno z zasnovo, strukturo, 
funkcijo ali načinom delovanja proizvoda, 
ki lahko vpliva na izbiro in avtonomijo 
uporabnika, tudi z vedenjskimi tehnikami 
in oblikovanjem vmesnika, ali z 
dogovorom s tretjimi osebami, ki so 
poslovni partnerji vratarjev.

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve.

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, in kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve. Kadar končni uporabnik 
privolitev neposredno izrazi na ravni 
storitev, ki jih poslovni uporabnik ponuja 
preko zadevne jedrne platformne storitve, 
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ima ta privolitev prednost pred katero koli 
privolitvijo, pridobljeno na ravni vratarja.

Predlog spremembe 158

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti.

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti, tudi ne z uporabo temnih 
vzorcev ali manipulativne arhitekture 
izbire, predstavitvijo izbir končnemu 
uporabniku, ki ne bi bila nevtralna, ali z 
drugačnim spodkopavanjem ali 
omejevanjem neodvisnosti, odločanja ali 
izbire uporabnika prek strukture, funkcije 
ali načina delovanja uporabniškega 
vmesnika ali njegovega dela.

Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 
drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ne glede na to, 
ali je treba o njih uradno obvestiti organ 
Unije za varstvo konkurence v skladu z 
Uredbo (ES) št. 139/2004 ali pristojni 
nacionalni organ za varstvo konkurence v 
skladu z nacionalnimi pravili o združitvah.
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Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V uradnem obvestilu v skladu z 
odstavkom 1 se za cilje pridobitve opišeta 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov ter razlog za 
nameravano koncentracijo.

2. V uradnem obvestilu v skladu z 
odstavkom 1 se za cilje pridobitve opišeta 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, kategorije osebnih 
podatkov, ki jih obdelujejo, razlog za 
nameravano koncentracijo in njen 
morebitni vpliv na pravice in interese 
poslovnih uporabnikov.

Predlog spremembe 161

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija oceni učinek na vsako 
nameravano koncentracijo na 
tekmovalnost trgov, med drugim ob 
upoštevanju elementov iz člena 3(6). Če se 
po tej oceni izkaže, da bi koncentracija 
oslabila tekmovalnost trgov, Komisija 
naloži sorazmerne ravnalne ali strukturne 
ukrepe, da se zagotovi skladnost s to 
uredbo.

Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če po koncentraciji iz odstavka 1 3. Če se po koncentraciji iz odstavka 1 
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dodatne jedrne platformne storitve 
individualno dosegajo mejne vrednosti iz 
točke (b) člena 3(2), zadevni vratar o tem 
obvesti Komisijo v treh mesecih od 
izvedbe koncentracije in Komisiji predloži 
informacije iz člena 3(2).

pokaže, da dodatne jedrne platformne 
storitve individualno dosegajo mejne 
vrednosti iz točke (b) člena 3(2), zadevni 
vratar o tem obvesti Komisijo v treh 
mesecih od izvedbe koncentracije in 
Komisiji predloži informacije iz člena 3(2).

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov strank, ki jih 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

1. Vratar v šestih mesecih po 
imenovanju v skladu s členom 3 Komisiji 
predloži neodvisno revidiran in opis 
morebitnih tehnik profiliranja potrošnikov 
in vseh drugih tehnik digitalne 
tehnologije, ki se uporabljajo za 
privabljanje uporabnikov k določenim 
dejavnostim ali za napovedovanje 
njihovega delovanja, zlasti ob upoštevanju 
cen, ponudb in razvrstitev, ki jih vratar 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

Predlog spremembe 164

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v posvetovanju z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, Evropskim odborom za varstvo 
podatkov, civilno družbo in strokovnjaki 
oblikuje standarde in postopek revizije, ki 
se izvede v skladu z odstavkom 1. Komisija 
revidirani opis in vso relevantno gradivo, 
zbrano v okviru nadzora vratarjev, ki se 
nanaša na obdelavo osebnih podatkov, na 
zahtevo Evropskega odbora za varstvo 
podatkov deli z vsemi pristojnimi 
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nadzornimi organi, ki so v njem 
zastopani.

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Revizije iz odstavka 1 opravljajo 
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
(a) so neodvisne od zadevnega vratarja in 
niso opravljale nobenih drugih storitev za 
podjetje, ki mu je vratar v preteklih 12 
mesecih pripadal;
(b) imajo dokazano strokovno znanje na 
področju obvladovanja tveganja, tehnično 
usposobljenost in zmogljivost na področju 
digitalnih tehnologij;
(c) so dokazano objektivne in upoštevajo 
poklicno etiko, ki temelji zlasti na 
spoštovanju kodeksov ravnanja ali 
ustreznih standardov ter
(d) niso opravljale revizij za istega 
vratarja več kot tri zaporedna leta.

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Komisija vsaki dve leti objavi 
ključne rezultate revizij, opravljenih v 
skladu z odstavkom 1. Pri objavi se 
upošteva pravni interes podjetij za 
varovanje poslovnih skrivnosti.

Predlog spremembe 167
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Komisija rezultate revizij, 
opravljenih v skladu z odstavkom 1, 
predloži pristojnim nacionalnim organom.

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija lahko pri preiskavi trga 
za podporo zaprosi tudi enega ali več 
pristojnih nacionalnih organov.

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 12 
mesecih od njenega začetka.

1. Komisija lahko izvede pregledno 
preiskavo trga zaradi preučitve, ali bi moral 
biti ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 
šestih mesecih od njenega začetka.

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija si med preiskavo trga v 2. Komisija si med preiskavo trga v 
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skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v šestih mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v treh mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), si Komisija prizadeva 
preiskavo trga zaključiti v petih mesecih 
od začetka preiskave trga s sklepom v 
skladu z odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 v treh mesecih od 
začetka preiskave.

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), Komisija preiskavo trga 
zaključi čim prej in v vsakem primeru 
najpozneje v petih mesecih od začetka 
preiskave trga s sklepom v skladu z 
odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 čim prej in v vsakem 
primeru najpozneje v treh mesecih od 
začetka preiskave.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, na podlagi 
obvestila v skladu s členom 12(1), določi, 
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člena 5(b) ter točk (e), (f), (h) in (i) 
člena 6(1), kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

da se zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
členov 5 in 6, kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju, s čimer se zadevnemu vratarju 
prepreči, da bi z nepoštenimi sredstvi 
pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preiskava trga v zvezi s sistematičnim 
neizpolnjevanjem obveznosti

Preiskava trga v zvezi s sistematičnim 
neizpolnjevanjem obveznosti ali 
koncentracijo, ki slabi tekmovalnost trgov

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), lahko Komisija 
s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 
začetka.

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga, da bi preučila, ali je bil vratar 
udeležen v sistematičnem neizpolnjevanju 
obveznosti. Kadar je iz preiskave trga 
razvidno, da je vratar sistematično kršil 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter je dodatno 
okrepil ali razširil svoj položaj vratarja v 
zvezi z značilnostmi iz člena 3(1), lahko 
Komisija s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
učinkoviti in potrebni za zagotovitev 
skladnosti s to uredbo, po potrebi tudi z 
ločitvijo ali odprodajo podjetja v skladu s 
konkurenčnim pravom. Komisija lahko 
zahtevata preskus popravnih ukrepov, da 
se optimizira njihova učinkovitost. 
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Komisija zaključi preiskavo trga, tako da 
sprejme sklep čim prej in v vsakem 
primeru najpozneje v šestih mesecih od 
njenega začetka.

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko strukturne ukrepe v 
skladu z odstavkom 1 naloži samo, kadar 
ni na voljo enako učinkovitega 
ravnalnega ukrepa ali kadar bi bil vsak 
enako učinkovit ravnalni ukrep za 
zadevnega vratarja bolj obremenilen od 
strukturnega ukrepa.

2. Komisija lahko strukturne ukrepe v 
skladu z odstavkom 1 naloži tudi, če meni, 
da so pri zagotavljanju skladnosti z 
obveznostmi iz členov 5 in 6 učinkovitejši 
od ravnalnih ukrepov. Tovrstni strukturni 
ukrepi lahko med drugim vključujejo:

(a) ločitev poslovnih enot;
(b) ločevanje in horizontalno delitev 
storitev;
(c) spremembe modela financiranja 
vratarja ali
(d) povrnitev finančnih koristi 
končnim uporabnikom.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj tri 
sklepe o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Kakor hitro Komisija vratarju v 
petih letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj dva 
sklepa o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6. Ta okoliščina se pri 
določanju glob in periodičnih kazni šteje 
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za oteževalno okoliščino v skladu s 
členoma 26 in 27.

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Šteje se, da je vratar dodatno 
okrepil ali razširil svoj položaj vratarja v 
zvezi z značilnostmi iz člena 3(1), kadar se 
je njegov vpliv na notranji trg dodatno 
povečal, kadar se je dodatno povečal 
njegov pomen, ki ga ima kot vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ali kadar ima pri 
izvajanju svojih operacij še bolj utrjen in 
trajen položaj.

4. Šteje se, da je vratar dodatno 
okrepil ali razširil svoj položaj vratarja v 
zvezi z značilnostmi iz člena 3(1), kadar se 
je njegov vpliv na notranji trg dodatno 
povečal, zlasti na novih delih trga, kadar 
se je dodatno povečal njegov pomen, ki ga 
ima kot vstopna točka, preko katere 
poslovni uporabniki dosežejo končne 
uporabnike, ali kadar ima pri izvajanju 
svojih operacij še bolj utrjen in trajen 
položaj.

Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju v šestih mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so potrebni in 
ustrezni.

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju čim prej in v vsakem 
primeru najpozneje v treh mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so učinkoviti in 
potrebni.

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko kadar koli med 
preiskavo trga podaljša njeno trajanje, 
kadar je podaljšanje utemeljeno iz 
objektivnih razlogov in je sorazmerno. 
Podaljšanje se lahko nanaša na rok, do 
katerega mora Komisija sporočiti svoje 
ugovore, ali na rok za sprejetje končnega 
sklepa. Skupno trajanje katerega koli 
podaljšanja ali podaljšanj v skladu s tem 
odstavkom ne presega šestih 
mesecev.Komisija lahko upošteva zaveze v 
skladu s členom 23 in jih v sklepu določi 
za zavezujoče.

6. Komisija lahko kadar koli med 
preiskavo trga podaljša njeno trajanje, 
kadar je podaljšanje utemeljeno iz 
objektivnih razlogov in je sorazmerno. 
Podaljšanje se lahko nanaša na rok, do 
katerega mora Komisija sporočiti svoje 
ugovore, ali na rok za sprejetje končnega 
sklepa. Skupno trajanje katerega koli 
podaljšanja ali podaljšanj v skladu s tem 
odstavkom ne presega treh mesecev. 
Komisija lahko v svoji odločitvi brez 
poseganja v izpolnjevanje obveznosti iz 
členov 5 in 6 zaveze v skladu s členom 23 
šteje za zavezujoče.

 Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Preiskava trga 
obsega javna in pregledna posvetovanja z 
vsemi deležniki, tudi malimi in srednjimi 
podjetji ter predstavniki potrošnikov. 
Komisija nato javno poročilo objavi 
najpozneje v 18 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Predlog spremembe 181

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko Komisija sprejme odločitev o začetku 
postopka, vse ustrezne ugotovitve in 
informacije v podporo tej odločitvi zbere v 
poročilu, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter ga javno objavi 
na svojem uradnem spletnem mestu. Pri 
tem ne razkrije informacij, za katere velja 
obveznost varovanja poslovne skrivnosti v 
skladu s členom 31.

Predlog spremembe 182

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede pravno podlago in namen zahteve 
ter določi rok, v katerem mora informacije 
prejeti. Prav tako navede sankcije, ki so 
določene v členu 26, in navede ali naloži 
periodične denarne kazni, ki so določene v 
členu 27. Opozori tudi na pravico, da sklep 
predloži v pregled Sodišču.

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede pravno podlago in namen zahteve 
ter podrobno opredeli, katere informacije 
zahteva, ter določi rok, v katerem mora te 
informacije prejeti. Prav tako navede 
sankcije, ki so določene v členu 26, in 
navede ali naloži periodične denarne kazni, 
ki so določene v členu 27. Opozori tudi na 
pravico, da sklep predloži v pregled 
Sodišču.

Predlog spremembe 183

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije vlade in 6. Na zahtevo Komisije vlade in 
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organi držav članic zagotovijo Komisiji vse 
potrebne informacije za izvajanje nalog, 
določenih s to uredbo.

pristojni organi držav članic zagotovijo 
Komisiji vse potrebne informacije za 
izvajanje nalog, določenih s to uredbo.

Predlog spremembe 184

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko opravi razgovor s katero 
koli fizično ali pravno osebo, ki privoli v 
razgovor zaradi zbiranja informacij, 
povezanih s predmetom preiskave, tudi v 
zvezi s spremljanjem, izvajanjem in 
izvrševanjem pravil iz te uredbe.

Komisija in pristojni nacionalni organi za 
varstvo konkurence lahko v skladu s 
členom 32a opravijo razgovor z vsako 
fizično ali pravno osebo, ki privoli v 
razgovor zaradi zbiranja informacij v zvezi 
s predmetom preiskave v skladu s členi 7, 
16, 17, 25 in 26, tudi v zvezi s 
spremljanjem, izvajanjem in izvrševanjem 
pravil iz te uredbe.

Predlog spremembe 185

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvaja inšpekcijske 
preglede na kraju samem v prostorih 
podjetja ali podjetniškega združenja.

1. Komisija lahko po predhodnem 
obvestilu izvaja inšpekcijske preglede na 
kraju samem v prostorih podjetja ali 
podjetniškega združenja.

Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se lahko izvajajo tudi s pomočjo 
revizorjev ali strokovnjakov, ki jih imenuje 
Komisija v skladu s členom 24(2).

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se izvajajo s pomočjo revizorjev ali 
strokovnjakov, ki jih imenuje Komisija v 
skladu s členom 24(2), vključno z vsaj 
enim strokovnjakom s področja pravic 
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potrošnikov. Države članice lahko 
priporočijo strokovnjake iz svojih 
pristojnih nacionalnih organov.

Predlog spremembe 187

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in imenovani revizorji ali 
strokovnjaki lahko med inšpekcijskimi 
pregledi na kraju samem zahtevajo, da 
podjetje ali podjetniško združenje zagotovi 
dostop do organizacije, delovanja, 
informacijskega sistema, algoritmov, 
obdelave podatkov in vodenja poslov ter 
pojasnila v zvezi z njimi. Komisija in 
imenovani revizorji ali strokovnjaki lahko 
vprašanja naslovijo na ključno osebje.

3. Komisija in imenovani revizorji ali 
strokovnjaki lahko med inšpekcijskimi 
pregledi na kraju samem zahtevajo, da 
podjetje ali podjetniško združenje zagotovi 
dostop do organizacije, delovanja, 
informacijskega sistema, algoritmov, 
obdelave podatkov in vodenja poslov ter 
pojasnila v zvezi z njimi. Komisija v 
okviru podjetja imenuje revizorje ali 
skupine strokovnjakov po načelu rotacije, 
da bi imela stalen dostop do podatkov in 
algoritmov. Te skupine morajo izvajati 
preizkuse vedenja, na katerih ocenijo 
algoritem in uporabo podatkov. Komisija 
in imenovani revizorji ali strokovnjaki 
lahko vprašanja naslovijo na ključno 
osebje.

Predlog spremembe 188

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Mehanizem poročanja za poslovne in 

končne uporabnike
1. Konkurenti, poslovni uporabniki 
in končni uporabniki jedrnih platformnih 
storitev lahko Komisiji ali nacionalnim 
regulatorjem poročajo o kakršni koli 
praksi ali vedenju vratarjev, ki spada na 
področje uporabe te uredbe, vključno z 
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neizpolnjevanjem obveznosti. Komisija in 
države članice se medsebojno obveščajo o 
takih poročilih. 
2. Kadar Komisija meni, da je 
poročilo iz odstavka 1 prednostna naloga 
izvrševanja, v štirih mesecih po prejemu 
poročila preuči in izda utemeljeno 
odločitev, ali namerava začeti preiskavo v 
skladu s členi 14, 15, 16 ali 17. Komisija 
odločitev javno objavi ter o njej obvesti 
tudi avtorja poročila. 
3. Če Komisija ne sproži tovrstnega 
postopka ali preiskave, ker se ne strinja z 
zahtevo svetovalnega odbora, sprejme 
utemeljeno odločitev, v kateri navede 
razloge za to.

Predlog spremembe 189

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in nepopravljive 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4) odredi začasne 
ukrepe zoper vratarja na podlagi prima 
facie ugotovitve kršitve člena 5 ali 6.

1. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in nepopravljive 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
odredi začasne ukrepe zoper vratarja na 
podlagi prima facie ugotovitve kršitve 
člena 5 ali 6.

Predlog spremembe 190

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko v nujnih primerih 
zaradi tveganja resne in nepopravljive 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev, nastalega zaradi novih praks 
vratarjev, ki bi lahko štele za nepoštene ali 
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ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev v skladu s členom 
10(2), z odločitvijo, sprejeto v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) 
odredi začasne ukrepe zoper te vratarje, 
da bi preprečila uresničitev tega tveganja.

Predlog spremembe 191

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje.

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje. 
Kadar je ustrezno, lahko Komisija 
zahteva, da se zaveze preizkusijo, da bi 
bile čim učinkovitejše.

Predlog spremembe 192

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko na zahtevo ali 
lastno pobudo s sklepom znova začne 
zadevni postopek, kadar:

2. Komisija lahko na zahtevo enega 
ali več nacionalnih pristojnih organov ali 
na lastno pobudo s sklepom znova začne 
zadevni postopek, kadar:

Predlog spremembe 193

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ukrepi, ki jih je predlagal vratar, 
so se izkazali za neučinkovite pri 
zagotavljanju skladnosti z obveznostmi iz 
členov 5 in 6;

Predlog spremembe 194

Predlog uredbe
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremljanje obveznosti in ukrepov Spremljanje obveznosti in ukrepov ter 
poročanje o njih

Predlog spremembe 195

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 
lahko vključujejo imenovanje neodvisnih 
zunanjih strokovnjakov in revizorjev za 
pomoč Komisiji pri spremljanju obveznosti 
in ukrepov ter zagotovitev posebnega 
strokovnega znanja ali znanja Komisiji.

2. Komisija zagotovi ustrezno število 
stalnega osebja, ki izvaja izključno 
dejavnosti, povezane z učinkovitim 
izvajanjem te uredbe. Ukrepi v skladu z 
odstavkom 1 vključujejo imenovanje 
neodvisnih zunanjih strokovnjakov in 
revizorjev, tudi iz pristojnih nacionalnih 
organov, v skladu s členom 32, ali 
organizacij za pravice potrošnikov, ki jim 
je treba zagotoviti neomejen dostop 
znotraj vratarja in ki so v pomoč Komisiji 
pri spremljanju obveznosti in ukrepov ter 
zagotovitev posebnega strokovnega znanja 
ali znanja Komisiji. Ti zunanji 
strokovnjaki in revizorji v 12 mesecih pred 
imenovanjem s strani Komisije niso v 
pogodbenem razmerju z vratarji.
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Predlog spremembe 196

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme sklep o 
neizpolnjevanju obveznosti v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
kadar ugotovi, da vratar ne izpolnjuje ene 
ali več naslednjih obveznosti:

1. Komisija v šestih mesecih od 
začetka postopkov iz člena 18 sprejme 
sklep o neizpolnjevanju obveznosti v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
32(4), kadar ugotovi, da vratar ne 
izpolnjuje ene ali več naslednjih 
obveznosti:

Predlog spremembe 197

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in pojasni, 
kako namerava sklep izpolniti.

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku, vendar na pozneje kot v 
treh mesecih, preneha z neizpolnjevanjem 
obveznosti, ter mu naloži vsa ustrezna 
pravna sredstva, kot so potrebna in 
sorazmerna s kršitvijo, da bi zagotovila 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter znova vzpostavila 
tekmovalnost in pravičnost trgov. Kadar je 
ustrezno, lahko Komisija zahteva, da se 
ukrepi preizkusijo, da bi bili čim 
učinkovitejši. 

Predlog spremembe 198

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vratar predloži Komisiji opis 
ukrepov, ki jih je sprejel za zagotovitev 
skladnosti s sklepom, sprejetim v skladu z 

4. Vratar predloži Komisiji opis 
ukrepov, ki jih je sprejel za zagotovitev 
skladnosti s sklepom, sprejetim v skladu z 
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odstavkom 1. odstavkom 1. Če se neizpolnjevanje 
obveznosti nadaljuje po pregledu ukrepov, 
ki jih je sprejel vratar, Komisija predlaga 
spremembe teh ukrepov, da se zagotovi 
popolno izpolnjevanje obveznosti iz členov 
5 in 6.

Predlog spremembe 199

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini največ 10 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar ugotovi, da vratar 
namerno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje:

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini največ 10 % njegovega 
skupnega svetovnega prometa v 
predhodnem poslovnem letu, kadar 
ugotovi, da vratar namerno ali iz 
malomarnosti ne izpolnjuje:

Predlog spremembe 200

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
treh letih.

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
petih letih.

Predlog spremembe 201

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija lahko pred sprejetjem 
odločitev iz odstavka 1 zasliši tudi druge 
fizične ali pravne osebe, če meni, da je to 
potrebno. Zahtevam teh oseb za zaslišanje 
se ugodi, če izkažejo zadosten interes. 
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Pristojni nacionalni organi lahko 
Komisijo tudi pozovejo, naj zasliši druge 
fizične ali pravne osebe z ustreznim 
interesom.

Predlog spremembe 202

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja lahko predložijo 
svoja opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja ter tretje strani s 
pravnim interesom, ki jih ravnanje 
vratarja zadeva, lahko predložijo svoja 
opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

Predlog spremembe 203

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja predložili pripombe.

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja, podjetniška 
združenja in ustrezne zainteresirane tretje 
strani, ki so fizične ali pravne osebe, 
predložili pripombe.

Predlog spremembe 204

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Fizične ali pravne osebe, ki lahko 
izkažejo legitimen interes, se imajo 
pravico pritožiti, če vratar ni bil imenovan 
ali če ta ni spoštoval pravil ali dosledno 
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izpolnjeval obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 205

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 a
Odgovornost

1. Komisija sprejme letno poročilo o 
stanju digitalnega gospodarstva. V njem 
so analizirani tržni položaj, vpliv in 
poslovni modeli vratarjev na skupnem 
trgu. Vsebuje tudi povzetek dejavnosti 
Komisije, zlasti njenih nadzornih ukrepov, 
sprejetih v skladu s poglavjema II in IV te 
uredbe, ter oceno, ali so pravila o 
konkurenci, določbe te uredbe (in Uredbe 
XX/2021 akta o digitalnih storitvah) in 
trenutne ravni izvrševanja primerni za 
urejanje protikonkurenčnega ravnanja ter 
zagotavljanje tekmovalnosti in poštenosti 
digitalnih trgov. Letno poročilo vsebuje 
tudi oceno revizijskih poročil iz člena 13 
in oceno socialnega učinka, v kateri so 
ovrednoteni novi digitalni proizvodi in 
storitve ter njihov morebitni vpliv na 
duševno zdravje, vedenje uporabnikov, 
dezinformacije, polarizacijo in 
demokracijo. Komisija v okviru tega 
mandata uskladi svoja prizadevanja za 
nadzor in spremljanje s tistimi, 
določenimi v aktu o digitalnih storitvah, 
da bi dosegla čim večjo sinergijo. 
2. Evropski parlament lahko prek 
svojih pristojnih odborov vsako leto 
pripravi mnenje o poročilu Komisije ter 
vanj vključi predloge za tržne preiskave 
novih storitev in novih praks v skladu s 
členom 17. 
3. Komisija pisno odgovori na 
mnenje, ki ga je sprejel Evropski 
parlament, in na vsak poziv k ukrepanju v 
zvezi s členom 17, zapisan v mnenju, 
vključno z utemeljitvijo predvidenega 
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neukrepanja, ter na vsa vprašanja, ki jih 
nanjo naslovi Evropski parlament ali 
Svet, odgovori v petih tednih od prejema. 
4. Komisija na zahtevo Evropskega 
parlamenta sodeluje v predstavitvi v 
Evropskem parlamentu. Predstavitev se 
opravi vsaj dvakrat letno. Pristojni 
komisar poda izjavo pred Evropskim 
parlamentom in odgovori na vsa 
vprašanja poslancev, kadar je k temu 
pozvan. Poleg tega se med Evropskim 
parlamentom in Komisijo na visoki ravni 
prek izmenjav, ki potekajo najmanj 
štirikrat letno, izvaja stalen dialog. 

Predlog spremembe 206

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Informacije, zbrane v skladu s členi 
3, 12, 13, 19, 20 in 21, se uporabijo samo 
za namene te uredbe.

1. Informacije, zbrane v skladu s členi 
3, 19, 20 in 21, se uporabijo samo za 
namene te uredbe.

Predlog spremembe 207

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členoma 32 in 33, 
Komisija, organi držav članic, njihovi 
uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki 
delajo pod nadzorom teh organov, ter 
fizične ali pravne osebe, vključno z 
revizorji in strokovnjaki, imenovanimi v 
skladu s členom 24(2), ne razkrivajo 
informacij, ki jih pridobijo ali si jih 
izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 

2. Brez poseganja v izmenjavo in 
uporabo informacij, zagotovljenih za 
uporabo v skladu s členi 12, 13, 32 in 33, 
Komisija, organi držav članic, njihovi 
uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki 
delajo pod nadzorom teh organov, ter 
fizične ali pravne osebe, vključno z 
revizorji in strokovnjaki, imenovanimi v 
skladu s členom 24(2), ne razkrivajo 
informacij, ki jih pridobijo ali si jih 
izmenjajo v skladu s to uredbo, in 
informacij, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti. Ta 
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obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.

obveznost se uporablja tudi za vse 
predstavnike in strokovnjake držav članic, 
ki sodelujejo pri kateri koli dejavnosti 
svetovalnega odbora za digitalne trge v 
skladu s členom 32.

Predlog spremembe 208

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 a
Evropska skupina regulatorjev 

digitalnega sektorja na visoki ravni
1. Komisija ustanovi evropsko 
skupino regulatorjev digitalnega sektorja 
na visoki ravni, in sicer v obliki strokovne 
skupine, ki jo sestavljajo predstavniki 
pristojnih organov vseh držav članic, 
Komisije in drugi predstavniki organov za 
varstvo konkurence, pristojnih za 
posamezna področja, na primer 
konkurenco, varstvo podatkov in 
elektronske komunikacije.
2. Delo skupine na visoki ravni se 
lahko organizira v strokovnih delovnih 
skupinah, ki oblikujejo specializirane 
ekipe regulatorjev z različnih področij in 
Komisiji zagotavljajo visoko raven 
strokovnega znanja.

Predlog spremembe 209

Predlog uredbe
Člen 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 b
Naloge evropske skupine regulatorjev 

digitalnega sektorja na visoki ravni
1. Strokovna skupina opravlja 
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naslednje naloge:
(a) skrbi za lažje sodelovanje in 
usklajevanje med Komisijo in državami 
članicami pri zadevnih ukrepih 
izvrševanja, in sicer s spodbujanjem 
izmenjave informacij in primerov dobre 
prakse pri delu ter o načelih in praksah 
odločanja, zato da bi razvili dosleden 
regulativni pristop in preprečili 
nasprotujoče si odločitve;
(b) Komisiji pomaga z nasveti, mnenji, 
analizami in strokovnim znanjem pri 
spremljanju izpolnjevanja zahtev te 
uredbe;
(c) po potrebi zagotavlja analize 
ozadja v zvezi z izdajo priporočil za 
posodobitev obveznosti iz členov 5 in 6;
(d) Komisiji na zahtevo zagotavlja 
tehnično svetovanje in strokovno znanje 
za namene sprejetja sklepa o določitvi 
ukrepov in obveznosti na podlagi člena 7;
(e) Komisiji daje priporočila glede 
tega, ali so potrebne preiskave trga na 
podlagi členov 14, 15, 16, 16a in 17 ter
(f) Komisiji svetuje in zagotavlja 
strokovno znanje pri pripravi 
zakonodajnih predlogov in političnih 
pobud, tudi na podlagi člena 38.
2. Skupina regulatorjev digitalnega 
sektorja na visoki ravni o svojih 
dejavnostih vsaki dve leti poroča 
Evropskemu parlamentu ter poda 
priporočila in predloge o tem, kako 
poskrbeti, da bi bile politike in zakonodaja 
Unije ustreznejše, ter kako bi lahko 
dosegli njihovo dosledno izvajanje na 
nacionalni ravni.

Predlog spremembe 210

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga svetovalni odbor 
za digitalne trge. Navedeni odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga svetovalni odbor 
za digitalne trge. Navedeni odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Vsaka 
država članica v odbor imenuje dva 
predstavnika, pri tem pa zagotovi 
uravnoteženo zastopanost spolov. Če se 
imenovani predstavniki ne morejo 
udeležiti sestanka, jih lahko nadomestijo 
drugi predstavniki. Vsaj eden od 
predstavnikov države članice je pristojen 
za omejevalna ravnanja, zlorabe 
prevladujočega položaja in druge oblike 
enostranskega ravnanja. Države članice 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da prek 
svojih predstavnikov zagotovijo varstvo 
zaupnih informacij.

Predlog spremembe 211

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Svetovalni odbor sestavljajo 
predstavniki pristojnih organov držav 
članic. K sodelovanju pri svojih sestankih 
in delu lahko povabi ustrezne 
predstavnike poslovnih uporabnikov in 
končnih uporabnikov, raziskovalcev, 
akademskih krogov, civilne družbe in 
drugih ustreznih deležnikov. Pri 
povabljenih deležnikih se upošteva 
geografsko ravnovesje. Za seje, na katerih 
se razpravlja o posebnih vprašanjih, lahko 
države članice imenujejo dodatnega 
predstavnika iz organa, ki ima ustrezno 
strokovno znanje na področju teh 
specifičnih vprašanj. To ne posega v 
pravico članov odbora do pomoči drugih 
izvedencev iz držav članic.
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Predlog spremembe 212

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 a
Sodelovanje in usklajevanje z državami 

članicami
1. V skladu z načeli iz člena 1 
Komisija jamči za pravilno uporabo te 
uredbe. Za zagotovitev dejanske 
izvršljivosti in skladnega izvajanja se 
Komisiji zagotovi podpora v obliki 
strokovnega znanja in izkušenj pristojnih 
nacionalnih organov.
2. Komisija lahko pristojne 
nacionalne organe za varstvo konkurence 
in druge ustrezne organe za varstvo 
konkurence zaprosi, naj podprejo 
preiskavo trga ali postopek v skladu s 
členi 7(2), 15, 16, 17, 19 in 20 z zbiranjem 
informacij in zagotavljanjem strokovnega 
znanja ali z zbiranjem pritožb, ki se 
posredujejo Komisiji. Pristojni nacionalni 
organi za varstvo konkurence ne smejo 
sprejemati odločitev, ki bi bile v nasprotju 
z sklepom Komisije.
3. Država članica imenuje pristojni 
organ za spremljanje izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe in o tem redno 
poroča Komisiji.
4. Pri zbiranju zadostnih dokazov za 
imenovanje vratarja ter dokazov o 
neizpolnjevanju obveznosti iz člena 5 in 
člena 6 ali o tem, ali bi bilo treba dodati 
nove obveznosti, nacionalni organi 
zahtevajo začetek preiskave trga v skladu 
s členom 33.

Predlog spremembe 213

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

1. Če ena ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo na 
podlagi členov 15, 16 in 17, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, da vratar ne 
izpolnjuje svojih obveznosti iz členov 5 in 
6, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, 
da je lahko ena ali več vrst prakse 
nepoštena ali da je ta uredba ne 
obravnava učinkovito in lahko omeji 
konkurenčnost jedrne platformne storitve, 
Komisija čim prej in najpozneje v štirih 
mesecih preuči, ali obstajajo utemeljeni 
razlogi za začetek preiskave in sprejme 
odločitev. Če Komisija odloči, da ni 
razlogov za odprtje preiskave trga, objavi 
obrazloženo mnenje o tem.

Predlog spremembe 214

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevo podprejo z 
dokazi.

2. Države članice zahtevo podprejo z 
dokazi. Med dokazi, ki jih predložijo 
pristojni nacionalni organi, so zlasti 
informacije, ki omogočajo oceniti, ali so 
splošni pogoji dostopa do jedrnih 
platformnih storitev pošteni, tudi v zvezi s 
tokovi prihodkov, ki izhajajo iz 
oglaševanja, in distribucijo ustreznih 
deležev prihodkov tretjim imetnikom 
pravic.

Predlog spremembe 215

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija objavi sklepe, ki jih 1. Komisija objavi sklepe, ki jih 
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sprejme v skladu s členi 3, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, 22, členom 23(1) ter členi 25, 26 in 27. 
V taki objavi so navedeni imena strank in 
glavna vsebina sklepa, vključno z vsemi 
naloženimi sankcijami.

sprejme v skladu s členi 3, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, 18, 22, členom 23(1) ter členi 25, 26, 
27 in 33. V objavi so navedena imena 
strank, glavna vsebina sklepa, vključno z 
vsemi naloženimi sankcijami, in razlogih 
za ta sklep.

Predlog spremembe 216

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Srečanja med predstavniki 
vratarjev ter člani svetovalnega odbora za 
digitalni trg ali Komisije se javno 
razkrijejo na uradnem spletnem mestu 
Komisije. Zato je za vratarje, podjetja in 
podjetniška združenja v skladu s členom 
3(1) te uredbe obvezen vpis v register EU 
za preglednost.

Predlog spremembe 217

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte v zvezi s: členi 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, in sicer:

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte v zvezi s: členi 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 
17, 20, 22, 23, 25 in 30, in sicer:

Predlog spremembe 218

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) postopek za posvetovanje med 
Komisijo in skupino digitalnih 
regulatorjev na visoki ravni pri 
opravljanju nalog iz členov 6, 7, 10, 16, 
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17, 24 in 25;

Predlog spremembe 219

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. praktičnimi ureditvami za 
sodelovanje in usklajevanje med Komisijo 
in državami članicami, določeni v 
členu 1(7).Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4). Komisija pred 
sprejetjem katerih koli ukrepov v skladu z 
odstavkom 1 objavi njihove osnutke in 
pozove vse zainteresirane strani, da 
predložijo pripombe v roku, ki ga določi in 
ki ni krajši od enega meseca.

2. praktičnimi ureditvami za 
sodelovanje in usklajevanje med Komisijo 
in državami članicami, določeni v 
členu 1(7).Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4). Komisija pred 
sprejetjem katerih koli ukrepov v skladu z 
odstavkom 1 objavi njihove osnutke in 
pozove vse zainteresirane strani, vključno s 
predstavniki uporabnikov in civilne 
družbe, da predložijo pripombe v roku, ki 
ga določi in ki ni krajši od enega meseca.

Predlog spremembe 220

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6) 
in člena 9(1) za petletno obdobje z 
začetkom od DD. MM. LLLL. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 
3(6), člena 9(1) in člena 10(1) za petletno 
obdobje z začetkom od DD. MM. LLLL. 
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 221
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6) in 
člena 9(1) lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6), 
člena 9(1) in člena 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 
določen v navedenem sklepu. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 222

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z ocenami se ugotovi, ali so morda 
za zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebna dodatna 
pravila, med drugim glede seznama jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2), 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter njihovega 
izvrševanja. Komisija na podlagi ocen 
sprejme ustrezne ukrepe, med katerimi so 
lahko zakonodajni predlogi.

2. Z ocenami se ugotovi, ali je za 
zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebna vključitev 
dodatnih ali izbris obstoječih pravil, med 
drugim glede seznama jedrnih platformnih 
storitev iz člena 2(2), obveznosti iz členov 
5 in 6 ter njihovega izvrševanja. Komisija 
na podlagi ocen sprejme ustrezne ukrepe, 
med katerimi so lahko zakonodajni 
predlogi.

Predlog spremembe 223

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija o izvajanju te uredbe 
poroča v svojem letnem poročilu o politiki 
konkurence.
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MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9 – 2020/0374(COD))

Pripravljavec mnenja: Markus Ferber

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 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Komisija bi morala 
izdati smernice za spodbujanje 
odgovornega ravnanja, preglednosti in 
pravne varnosti ter s tem povečati 
zaupanje uporabnikov v skladu z 
določbami te uredbe. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
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lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih obveznih 
pravil, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji.

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih obveznih 
pravil, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji, ter da bi 
vzpostavili in vzdrževali varnejše okolje in 
pravno varnost za uporabnike in javne 
organe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 
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uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Navedene storitve 
pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo 
velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih 
platformnih storitev se najpogosteje 
pojavljajo kot vratarji za poslovne in 
končne uporabnike z daljnosežnim 
vplivom ter lahko za svoje poslovne in 
končne uporabnike zlahka enostransko 
določajo škodljive poslovne pogoje. 
Skladno s tem se je treba osredotočiti le na 
tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in 
končni uporabniki uporabljajo najpogosteje 
ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki 
tekmovalnosti in nepoštenih praksah 
vratarjev glede na trenutne razmere na trgu 
z vidika notranjega trga očitnejši in večji.

uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Digitalno 
gospodarstvo, zlasti platforme, bistveno 
vpliva na že dolgo uveljavljene regulirane 
poslovne modele v številnih strateških 
sektorjih, kot sta promet, turizem in 
gostinstvo. Zato je treba spodbujati enake 
konkurenčne pogoje med vratarji in 
tradicionalnimi podjetji, ki delujejo v 
sektorju prometa, turizma in gostinstva. 
Navedene storitve pogosto zagotavlja samo 
en ali zelo malo velikih ponudnikov. To 
povzroča motnje in omejitve, ki jih 
občutijo zlasti mala in srednja podjetja, 
dejavna v teh sektorjih, kjer imajo 
posredniki prevladujoč položaj na trgu. Ti 
ponudniki jedrnih platformnih storitev se 
najpogosteje pojavljajo kot vratarji za 
poslovne in končne uporabnike z 
daljnosežnim vplivom ter lahko za svoje 
poslovne in končne uporabnike zlahka 
enostransko določajo škodljive poslovne 
pogoje. Skladno s tem se je treba 
osredotočiti le na tiste digitalne storitve, ki 
jih poslovni in končni uporabniki 
uporabljajo najpogosteje ter v zvezi s 
katerimi so pomisleki o šibki 
tekmovalnosti in nepoštenih praksah 
vratarjev glede na trenutne razmere na trgu 
z vidika notranjega trga očitnejši in večji. 
V zvezi s tem je treba posebno pozornost 
nameniti posebnostim spletnega trga 
prometnih in turističnih platform. Storitve 
na platformah sodelovalnega 
gospodarstva v sektorju prometa, turizma 
in gostinstva zagotavljajo posamezniki in 
strokovnjaki. Pomembno je preprečiti, da 
bi se ponudnikom storitev med sorodnimi 
akterji nalagale nesorazmerne zahteve 
glede obveščanja in upravna bremena. V 
interesu potrošnikov je treba zagotoviti 
preglednost na prometnih in turističnih 
platformah, zlasti v zvezi z algoritmi, ki 
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vplivajo na storitve, določanje cen, 
oglaševanje in mehanizme za digitalno 
zaupanje, kot so ocene in mnenja, v 
skladu z Direktivo 2019/2161.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj treh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 

(17) Prepričljiv pokazatelj, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg ali njegov 
pomemben sektor, je zelo velik promet v 
Uniji. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve zelo 
veliko tržno kapitalizacijo ali enakovredno 
pošteno tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg ali njegov pomemben sektor, 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
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prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zelo veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ponudniku zadevne 
storitve omogoča, da v svojo korist vpliva 
na operacije znatnega dela poslovnih 
uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme.

(20) Veliko število poslovnih 
uporabnikov, ki so odvisni od jedrne 
platformne storitve, da bi lahko dosegli 
zelo veliko število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ponudniku zadevne 
storitve omogoča, da v svojo korist vpliva 
na operacije znatnega dela poslovnih 
uporabnikov, in načeloma kaže, da 
ponudnik deluje kot pomembna vstopna 
točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih 
števil bi bilo treba določiti tako, da bi v 
zvezi s končnimi uporabniki predstavljali 
znaten delež celotne populacije Unije, pri 
določitvi praga za poslovne uporabnike pa 
celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo 
platforme.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov v vsaj treh državah članicah.

(21) Do utrjenega in trajnega položaja 
ponudnika pri izvajanju operacij ali 
predvidljivosti doseganja takega položaja v 
prihodnosti pride zlasti, kadar je 
tekmovalnost položaja ponudnika jedrne 
platformne storitve omejena. Taka situacija 
je verjetna, kadar ponudnik vsaj dve leti 
zagotavlja jedrno platformno storitev zelo 
velikemu številu poslovnih in končnih 
uporabnikov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Na te mejne vrednosti lahko 
vplivata tržni in tehnološki razvoj. Zato bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
bi določila metodologijo za ugotavljanje, 
ali so kvantitativni pragovi doseženi, ter po 
potrebi za redno prilagajanje metodologije 
tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je 
zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na 
tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba 
indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

(22) Na te mejne vrednosti lahko 
vplivata tržni in tehnološki razvoj ter 
inovacije na trgu. Zato bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov, s katerimi bi določila 
metodologijo za ugotavljanje, ali so 
kvantitativni pragovi doseženi, ter po 
potrebi za redno prilagajanje metodologije 
tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je 
zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na 
tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba 
indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
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kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost ali izbira za poslovne in končne 
uporabnike je ali ostaja velika. Upoštevajo 
se lahko elementi, specifični za zadevne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, kot 
so izredno velika ekonomija obsega, zelo 
močni omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, učinki vezanosti, 
neobstoj večdomnosti ali vertikalna 
integracija. Poleg tega lahko zelo velika 
tržna kapitalizacija, zelo visoko razmerje 
med vrednostjo lastniškega kapitala in 
dobičkom ali zelo velik promet, ki so ga 
ustvarili končni uporabniki ene same 
jedrne platformne storitve, kaže na trg, ki 
se preveša, ali potencial finančnega vzvoda 
teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost, dostopnost ali izbira za poslovne 
in končne uporabnike je ali ostaja velika, 
in za zagotavljanje poštene konkurence. 
Upoštevajo se lahko elementi, specifični za 
zadevne ponudnike jedrnih platformnih 
storitev, kot so izredno velika ekonomija 
obsega, zelo močni omrežni učinki, 
zmožnost, da se z večstranskostjo teh 
storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Poleg tega lahko 
zelo velika tržna kapitalizacija, zelo visoko 
razmerje med vrednostjo lastniškega 
kapitala in dobičkom ali zelo velik promet, 
ki so ga ustvarili končni uporabniki ene 
same jedrne platformne storitve, kaže na 
trg, ki se preveša, ali potencial finančnega 
vzvoda teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poseben podsklop pravil bi se (26) Poseben podsklop pravil bi se 
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moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Podjetja lahko 
poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno posredovati, preden se trg 
nepovratno prevesi.

moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Podjetja lahko 
poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru bi bilo morda 
treba posredovati, preden se trg nepovratno 
prevesi v korist največjega konkurenta in 
negativno vpliva na položaj drugih 
gospodarskih subjektov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Takšno zgodnje posredovanje pa bi 
moralo biti omejeno na naložitev le tistih 
obveznosti, ki so nujne in ustrezne za 
zagotovitev, da se ohrani tekmovalnost 
zadevnih storitev, ter za preprečitev 
kvalificiranega tveganja nepoštenih 
pogojev in praks. V ta namen so bolj 
neposredno usmerjene obveznosti, ki 
ponudniku zadevnih jedrnih platformnih 
storitev preprečujejo, da bi pri izvajanju 
operacij vzpostavil utrjen in trajen položaj, 
na primer obveznosti, ki onemogočajo 
nepravično izkoriščanje tržne prednosti, ter 
obveznosti, ki olajšujejo menjave in 
večdomnost. Poleg tega bi morala 
Komisija za zagotovitev sorazmernosti 
uporabiti le tiste obveznosti iz zadevnega 
podsklopa, ki so nujne in sorazmerne za 
doseganje ciljev te uredbe, in bi morala 

(27) Takšno zgodnje posredovanje pa bi 
moralo biti strogo omejeno na naložitev le 
tistih obveznosti, ki so nujne, utemeljene 
in ustrezne za zagotovitev, da se ohrani 
tekmovalnost zadevnih storitev, ter za 
preprečitev kvalificiranega tveganja 
nepoštenih pogojev in praks. V ta namen 
so bolj neposredno usmerjene obveznosti, 
ki ponudniku zadevnih jedrnih platformnih 
storitev preprečujejo, da bi pri izvajanju 
operacij vzpostavil utrjen in trajen položaj, 
na primer obveznosti, ki onemogočajo 
nepravično izkoriščanje tržne prednosti, ter 
obveznosti, ki olajšujejo menjave in 
večdomnost. Poleg tega bi morala 
Komisija za zagotovitev sorazmernosti 
uporabiti le tiste obveznosti iz zadevnega 
podsklopa, ki so nujne in sorazmerne za 
doseganje ciljev te uredbe, in bi morala 
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redno preverjati, ali bi bilo treba te 
obveznosti ohraniti, odpraviti ali 
prilagoditi.

redno preverjati, ali bi bilo treba te 
obveznosti ohraniti, odpraviti ali 
prilagoditi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) To bi moralo Komisiji omogočiti 
pravočasno in učinkovito posredovanje ob 
popolnem spoštovanju sorazmernosti 
obravnavanih ukrepov. Dejanske ali 
morebitne udeležence na trgu bi moralo 
tudi prepričati o pravičnosti in 
tekmovalnosti zadevnih storitev.

(28) To bi moralo Komisiji omogočiti 
pravočasno in učinkovito posredovanje ob 
popolnem spoštovanju sorazmernosti 
obravnavanih ukrepov. Dejanske ali 
morebitne udeležence na trgu bi moralo 
tudi prepričati o pravičnosti in 
tekmovalnosti zadevnih storitev. V zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj naredi dodatne 
korake, tako da vzpostavi bolj celovit okvir 
za souporabo podatkov za spletne 
platforme, namenjene kratkoročnim 
najemom, ter naj uvede obveznost za 
vratarje, da morajo ob polnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 
ustrezno deliti svoje podatke z Eurostatom 
in nacionalnimi statističnimi uradi države, 
ne da bi povzročili pretirano upravno in 
finančno breme za mala in srednja 
podjetja in družinska podjetja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
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zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti pregledna merila in rok za te 
redne preglede. Pomembno je tudi, da se ti 
pregledi izvajajo redno in vsaj vsaki dve 
leti.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 
predvidenih v tej uredbi.

(31) Glede na to, da so podatki 
bistvenega pomena za področje 
konkurence, bi bilo treba uvesti ločen 
postopek za nameravane koncentracije v 
smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 139/2004, 
pri katerih sodeluje drug ponudnik 
jedrnih platformnih ali drugih storitev, ki 
se zagotavljajo prek digitalnega sektorja. 
Za zagotovitev, da konkurenca na 
notranjem trgu ne bo izkrivljena, pa tudi 
za zagotovitev učinkovitosti pregledovanja 
statusa vratarjev in možnosti prilagoditve 
seznama jedrnih platformnih storitev, ki jih 
zagotavlja vratar, bi zato morali vratarji 
Komisiji priglasiti vse svoje nameravane 
pridobitve drugih ponudnikov jedrnih 
platformnih storitev ali katerih koli drugih 
storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem 
sektorju. Zato te nameravane 
koncentracije ne bi morale biti samo 
priglašene, temveč bi jih morala Komisija 
tudi izrecno dovoliti. Za priglasitev teh 
koncentracij bi zato moral veljati postopek 
nadzora združevanja iz Uredbe (ES) št. 
139/2004. Te informacije bi bile tudi 
koristne za namene navedenega 
pregledovanja statusa posameznih vratarjev 
in bi tudi zagotovile informacije, ki so 
ključne za spremljanje širših trendov 
tekmovalnosti v digitalnem sektorju in bi 
jih zato lahko bilo koristno preučiti v 
okviru tržnih preiskav, predvidenih v tej 
uredbi.



PE692.792v02-00 362/600 RR\1244436SL.docx

SL

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
kolikor praksa ustreza vrsti prakse, za 
katero se uporablja ena od obveznosti iz te 
uredbe.

(32) Glede na to, da se digitalno okolje 
hitro spreminja, je pomembno, da je ta 
uredba zasnovana tako, da se bo lahko 
odzivala tudi na prihodnje trende, med 
drugim v prometnem sektorju, kjer bi se 
lahko prek zaprtih ekosistemov aplikacij, 
ki nudijo najrazličnejše storitve, tako 
imenovane superaplikacije, ponujale 
digitalne enotne vozovnice za vse načine 
prevoza in kjer se bodo zaradi prihodnje 
širitve avtomatiziranih rešitev pojavila 
vprašanja v zvezi z zbiranjem, 
shranjevanjem in uporabo podatkov. Da 
bi se zaščitili pravičnost in tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev, ki jih 
zagotavljajo vratarji, je treba jasno in 
nedvoumno določiti sklop harmoniziranih 
obveznosti, ki se nanašajo na navedene 
storitve. Taka pravila so potrebna za 
obravnavanje tveganja škodljivih učinkov 
nepoštenih praks vratarjev v korist 
poslovnega okolja, povezanega z 
zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov 
in nazadnje družbe kot celote. Glede na 
hitro razvijajočo se in dinamično naravo 
digitalnih trgov ter znatno gospodarsko 
moč vratarjev je pomembno, da se te 
obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da 
se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi 
se morale zadevne obveznosti uporabljati 
za vsako prakso vratarja ne glede na njeno 
obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, 
poslovne, tehnične ali druge narave, 
vključno z zasnovo produktov ali s 
predstavljanjem izbir končnega 
uporabnika na nenevtralen način, ali z 
drugačnim spodkopavanjem ali 
omejevanjem neodvisnosti, odločanja ali 
izbire uporabnika prek strukture, funkcije 
ali načina delovanja uporabniškega 
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vmesnika ali njegovega dela, kolikor 
praksa ustreza vrsti prakse, za katero se 
uporablja ena od obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških kanalov 
za končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve in določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, se 
vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije ali umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev 
ali alternativnih distribucijskih kanalov. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev 
ali alternativnih distribucijskih kanalov, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških ali 
distribucijskih kanalov za končne 
uporabnike. Za zagotovitev, da lahko 
poslovni uporabniki spletnih posredniških 
storitev vratarjev svobodno izbirajo med 
alternativnimi spletnimi storitvami in 
kanali ter določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, se 
vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije, umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama 
ali slabša ocena zanje.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih bi bila prenos podatkov ali 
zamenjava aplikacije ali storitve 
nemogoča ali neučinkovita. Poleg tega bi 
morali vratarji zagotoviti, da lahko do 
njihovih storitev, vključno z 
uporabniškimi vmesniki, dostopajo 
invalidi. Ponujanje danega proizvoda ali 
storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
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podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
pravno zavezujočih rokov, da bi se podprl 
predhodni učinek te uredbe na 
tekmovalnost in pravičnost v digitalnem 
sektorju ter zagotovila potrebna stopnja 
pravne varnosti.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Storitve in prakse v okviru jedrnih 
platformnih storitev ter trgi, v katere 
posegajo, se lahko hitro in močno 
spremenijo. Za zagotovitev, da ta uredba 
ostane aktualna ter da zagotavlja učinkovit 
in celovit regulativni odziv na težave, ki jih 
povzročajo vratarji, je pomembno redno 
pregledovati sezname jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, določene v tej 
uredbi. To je zlasti pomembno za 
zagotovitev, da se odkrije ravnanje, ki bi 
lahko omejevalo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali je nepošteno. 
Čeprav je zaradi dinamično spreminjajoče 
se narave digitalnega sektorja pomembno 
redno izvajanje pregledov, da bi se 
zagotovila pravna varnost glede 
regulativnih pogojev, bi bilo treba vsak 
pregled izvesti v razumnem in ustreznem 
roku. Preiskave trga bi morale tudi 
zagotoviti Komisiji trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo te uredbe, da bi se razširili ali 
natančneje opredelili seznami jedrnih 
platformnih storitev. Prav tako bi morale 
Komisiji zagotoviti trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo obveznosti, določenih v tej 
uredbi, oziroma ali naj sprejme delegirani 

(65) Storitve in prakse v okviru jedrnih 
platformnih storitev ter trgi, v katere 
posegajo, se lahko hitro in močno 
spremenijo. Za zagotovitev, da ta uredba 
ostane aktualna ter da zagotavlja učinkovit 
in celovit regulativni odziv na težave, ki jih 
povzročajo vratarji, je pomembno redno 
pregledovati sezname jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, določene v tej 
uredbi. To je zlasti pomembno za 
zagotovitev, da se odkrije ravnanje, ki bi 
lahko omejevalo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali je nepošteno. 
Preiskave trga bi morale tudi zagotoviti 
Komisiji trdno dokazno podlago, na kateri 
bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo te uredbe, da bi se razširili ali 
natančneje opredelili seznami jedrnih 
platformnih storitev. Prav tako bi morale 
Komisiji zagotoviti trdno dokazno podlago, 
na kateri bo lahko ocenila, ali naj predlaga 
spremembo obveznosti, določenih v tej 
uredbi.
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akt za posodobitev teh obveznosti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) V primeru ravnanja vratarjev, ki je 
nepošteno ali omejuje tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev, ki so že 
določene v tej uredbi, zadevno ravnanje pa 
ni izrecno zajeto v obveznostih, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da z 
delegiranimi akti posodobi to uredbo. Za 
posodobitve z delegiranim aktom bi bilo 
treba uporabljati enak preiskovalni 
standard in bi jih bilo torej treba izvesti po 
preiskavi trga. Pri ugotavljanju teh ravnanj 
bi morala Komisija uporabiti tudi 
predhodno določen standard. Ta pravni 
standard bi moral zagotoviti, da so 
obveznosti, ki se lahko vratarjem 
kadar koli naložijo v skladu s to uredbo, 
dovolj predvidljive.

(66) Komisija bi morala v dvanajstih 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe 
in nato vsakih dvanajst mesecev oceniti 
učinkovitost obveznosti iz členov 5 in 6. V 
primeru ravnanja vratarjev, ki je nepošteno 
ali omejuje tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, ki so že določene v tej 
uredbi, zadevno ravnanje pa ni izrecno 
zajeto v obveznostih, bi morala Komisija 
predložiti predlog za spremembo te 
uredbe, da posodobi obveznosti iz členov 5 
in 6. Pri ugotavljanju teh ravnanj bi morala 
Komisija uporabiti tudi predhodno določen 
standard. Ta pravni standard bi moral 
zagotoviti, da so obveznosti, ki se lahko 
vratarjem kadar koli naložijo v skladu s to 
uredbo, dovolj predvidljive.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66a) V zvezi z obveznostmi iz členov 5 in 
6 bo Komisija redno obveščala Evropski 
parlament, Svet in Evropski ekonomsko-
socialni odbor o ocenah izvajanja teh 
obveznosti in morebitni potrebi po 
posodobitvi ustreznih določb. Če bi ocena 
pripeljala do zakonodajnega predloga, bi 
moral Evropski parlament razmisliti o 
uporabi nujnega postopka, ki omogoča 
hitrejši parlamentarni nadzor nad 
predlogi Komisije ob polnem spoštovanju 
demokratičnih pristojnosti Parlamenta.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Komisija 
in države članice pri izvršilnih ukrepih 
tesno sodelujejo in se usklajujejo. Poleg 
tega bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Komisija bi morala imeti možnost, 
da sprejme potrebne ukrepe za spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe. Ti ukrepi bi morali 
vključevati zmožnost Komisije, da imenuje 
neodvisne zunanje strokovnjake, na primer 
revizorje, za pomoč Komisiji v tem 
postopku, po potrebi tudi strokovnjake iz 
pristojnih neodvisnih organov, kot so 
organi za varstvo podatkov ali potrošnikov.

(72) Komisija bi morala imeti možnost, 
da sprejme potrebne ukrepe za spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz te uredbe. Ti ukrepi bi morali 
vključevati zmožnost Komisije, da od 
Evropskega računskega sodišča zahteva 
aktivno sodelovanje in da imenuje 
neodvisne zunanje strokovnjake in 
revizorje za pomoč Komisiji v tem 
postopku, po potrebi tudi strokovnjake iz 
pristojnih nacionalnih organov, kot so 
organi za varstvo podatkov ali potrošnikov.

Predlog spremembe 23
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne in 
občutljive komercialne informacije, ki bi 
lahko vplivale na zasebnost poslovnih 
skrivnosti. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje členov 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta35.

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje členov 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta35. 
Komisija bi se morala pred sprejetjem 
izvedbenih določb glede vratarjev in 
osrednjih platformnih storitev, vključno s 
povezano opredelitvijo aktivnih končnih 
uporabnikov, posvetovati s strokovnjaki 
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na ustreznih platformah.
__________________ __________________
35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 
nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Države članice pri 
oblikovanju sestave svetovalnega odbora 
upoštevajo tudi mnenja zainteresiranih 
strani, kot so mala in srednja podjetja, 
strokovnjaki za varstvo potrošnikov in 
pristojna združenja. Za zagotovitev 
tekmovalnih in pravičnih trgov v 
digitalnem sektorju v vsej Uniji, na katerih 
delujejo vratarji, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe za 
dopolnitev te uredbe. Delegirane akte bi 
bilo treba sprejeti zlasti v zvezi z 
metodologijo določanja kvantitativnih 
mejnih vrednosti za imenovanje vratarjev v 
skladu s to uredbo. Zlasti je pomembno, da 
se Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636  Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
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njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

__________________ __________________
36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 
26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
ocenjevanju in pregledovanju praks in 

(78) Komisija bi morala to uredbo redno 
ocenjevati in pozorno spremljati njen 
učinek na tekmovalnost in pravičnost 
poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih 
platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po 
spremembah glede na ustrezne tehnološke 
ali komercialne spremembe. To 
ocenjevanje bi moralo vključevati redno 
pregledovanje seznama jedrnih platformnih 
storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, 
ter njihovega izvrševanja, da bi se 
zagotovili tekmovalnost in pravičnost 
digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli 
širok pogled na dogajanje v sektorju, bi 
bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje 
držav članic in ustreznih zainteresiranih 
strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči 
tudi mnenja in poročila, ki jih ji predložijo 
Opazovalnica za gospodarstvo spletnih 
platform, ki je bila prvič ustanovljena s 
Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 26. 
aprila 2018, Eurostat in nacionalni 
statistični uradi držav, v katerih poslujejo 
ponudniki storitev. Po oblikovanju ocene 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe. 
Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni 
varstva in spoštovanja skupnih pravic in 
vrednot EU, zlasti enakosti in 
nediskriminacije, določiti za cilj pri 
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obveznosti iz te uredbe. ocenjevanju in pregledovanju praks in 
obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, 
identifikacije ali oglaševanja;

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 
storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, 
storitvami izpolnjevanja naročil, storitvami 
dostave paketov, kot so opredeljene v 
členu 2(2) Uredbe (EU) 2018/644, 
storitvami prevoza blaga, identifikacije ali 
oglaševanja;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar 
podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh 
poslovnih letih doseže letni promet v EGP 
vsaj 6,5 milijarde EUR ali kadar povprečna 
tržna kapitalizacija ali enakovredna 
pravična tržna vrednost podjetja, ki mu 
pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 65 milijard EUR, in jedrno 
platformno storitev zagotavlja v najmanj 
treh državah članicah;

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar 
podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh 
poslovnih letih v EGP doseže letni promet 
vsaj 5 milijard EUR ali kadar povprečna 
tržna kapitalizacija ali enakovredna 
pravična tržna vrednost podjetja, ki mu 
pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša 
najmanj 65 milijard EUR;

Predlog spremembe 29
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 45 milijonov mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ki imajo sedež ali se 
nahajajo v Uniji, in več kot 10 000 letno 
aktivnih poslovnih uporabnikov s sedežem 
v Uniji v zadnjem poslovnem letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 20 milijonov mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, ki imajo sedež ali se 
nahajajo v Uniji, in več kot 7000 letno 
aktivnih poslovnih uporabnikov s sedežem 
v Uniji v zadnjem poslovnem letu;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

za namene prvega pododstavka se mesečno 
aktivni končni uporabniki nanašajo na 
povprečno število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov v večjem delu 
zadnjega poslovnega leta;

za namene prvega pododstavka se mesečno 
aktivni končni uporabniki nanašajo na 
povprečno število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov v zadnjem 
poslovnem letu;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile 
mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v 
vsakem od zadnjih dveh poslovnih let.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrnih platformnih Kadar ponudnik jedrnih platformnih 
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storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
v treh mesecih po izpolnitvi navedenih 
pragov in ji predloži zadevne informacije 
iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo 
vključuje zadevne informacije iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druga osnovna 
storitev platform individualno izpolni 
mejne vrednosti iz točke 2(b).

storitev dosega vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo 
v treh mesecih po izpolnitvi navedenih 
pragov in ji predloži zadevne informacije 
iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo 
vključuje zadevne informacije iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druga osnovna 
storitev platform individualno izpolni 
mejne vrednosti iz točke 2(b). Komisija se 
lahko brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje v 60 dneh po prejemu 
uradnega obvestila odloči za izvedbo tržne 
raziskave za imenovanje vratarjev v 
skladu s členom 15.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 15 za vratarja določi vsakega 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1, 
vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz 
odstavka 2, ali ki predloži ustrezno 
utemeljene argumente v skladu z 
odstavkom 4.

Komisija v skladu s postopkom iz člena 15 
za vratarja določi vsakega ponudnika 
jedrnih platformnih storitev, ki izpolnjuje 
vse zahteve iz odstavka 1, vendar ne 
izpolnjuje vseh pragov iz odstavka 2 ali ni 
predložil ustrezno utemeljenih 
argumentov v skladu z odstavkom 4.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) druge strukturne značilnosti trga. (f) druge strukturne značilnosti trga, 
kot so dosledna rast tržnega deleža jedrne 
storitve platforme v izbranem digitalnem 
sektorju, ki vodi v prevladujoč položaj na 
trgu v roku dveh let.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja preiskovalnih 
ukrepov, ki jih je določila Komisija, in se 
to nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, da jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, 
ki jih je določila Komisija, in se to 
nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik 
pozvan, naj jih v razumnem roku izvede in 
predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, 
da navedenega ponudnika imenuje za 
vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, naj jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja na podlagi 
razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, brez nepotrebnega odlašanja 
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mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, 
preko katere dosežejo končne uporabnike, 
kot je navedeno v točki 1(b).

in najpozneje v 60 dneh ugotovi zadevno 
podjetje, ki mu pripada, ter oblikuje 
seznam zadevnih jedrnih platformnih 
storitev, ki se opravljajo v okviru tega 
istega podjetja in ki posamično delujejo kot 
pomembna vstopna točka za poslovne 
uporabnike, preko katere dosežejo končne 
uporabnike, kot je navedeno v točki 1(b).

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v treh mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Če vratar ne izpolni obveznosti iz 
člena 8, Komisija brez nepotrebnega 
odlašanja in najpozneje v šestih mesecih 
sproži postopek v skladu s členom 18.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb ali preko 
lastnih neposrednih prodajnih kanalov po 
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pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

cenah ali pod pogoji, ki se razlikujejo od 
cen ali pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da v okviru 
storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi 
platformnimi storitvami vratarja, 
uporabljajo ali ponujajo identifikacijsko 
storitev ali katero koli drugo pomožno 
storitev, ki jo upravlja ta vratar ali katera 
koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ali zagotavljajo interoperabilnost 
z njo;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pri razvrščanju storitev (jedrne 
platformne storitve in pomožne storitve) in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ali prikaže 
ugodneje v primerjavi s podobnimi 
storitvami ali proizvodi tretje osebe ter za 
tako razvrščanje in prikaz uporablja 
pravične in nediskriminatorne pogoje;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) zagotovi, da se poslovnim 
uporabnikom omogoči enostavno izvzetje 
iz novih, spremenjenih ali posodobljenih 
pogojev, ki jih zahteva ponudnik storitev 
osrednje platforme.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom in ponudnikom pomožnih 
storitev ne uporablja, niti neposredno niti 
posredno prek tretjih oseb, ki so del istega 
podjetja, podatkov, ki niso javno dostopni 
in nastajajo z dejavnostmi poslovnih 
uporabnikov, vključno z njihovimi 
končnimi uporabniki, njegovimi jedrnimi 
platformnimi storitvami ali jih predložijo 
zadevni poslovni uporabniki njegovih 
jedrnih platformnih storitev ali končni 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

(d) črtano.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja, vključno z izbiro ponudnika 
dostopa do interneta;

(e) zagotovi, da tehnično ali kako 
drugače ne omeji možnosti končnih 
uporabnikov, da zamenjajo ali se naročijo 
na druge programske aplikacije in storitve, 
do katerih se dostopa z operacijskim 
sistemom vratarja, vključno z izbiro 
ponudnika dostopa do interneta;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679; ;

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
uporabniku prijazen, interoperabilen, 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
in nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo končnega uporabnika 
proizvodov ali storitev, ki jih zadevni 
poslovni uporabnik ponuja preko zadevne 
jedrne platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe (EU) 
2016/679; 

Predlog spremembe 48



RR\1244436SL.docx 379/600 PE692.792v02-00

SL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavek 2 tega člena ne posega v 
pristojnosti Komisije iz členov 25, 26 
in 27.

3. Odstavek 2 tega člena ne posega v 
pristojnosti Komisije iz členov 25, 26 
in 27. Če Komisija po odločitvi v skladu z 
odstavkom 2 tega člena ugotovi, da vratar 
ne izpolnjuje zahtev iz člena 25, in se 
sprejme sklep v skladu s členom 26, se 
šteje, da se je obdobje neskladnosti začelo 
od roka za izvedbo iz člena 3(8).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.

7. Vratar lahko v roku iz člena 3(8) 
zahteva začetek postopka v skladu s 
členom 18, da Komisija določi, ali so 
ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali jih 
izvaja v skladu s členom 6, učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Vratar lahko skupaj 
s svojo zahtevo predloži utemeljeno 
predložitev, v kateri pojasni zlasti, zakaj so 
ukrepi, ki jih namerava izvesti ali jih 
izvaja, učinkoviti pri doseganju cilja 
zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Komisija sprejme sklep v 
šestih mesecih po začetku postopka v 
skladu s členom 18. Če Komisija v sklepu 
ugotovi, da vratar ne izpolnjuje zahtev iz 
člena 25, in se sprejme sklep v skladu s 
členom 26, se šteje, da se je obdobje 
neskladnosti začelo od roka za izvedbo iz 
člena 3(8).

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija zagotovi, da se ne 
ustvarjajo ovire za vstopanje malih in 
srednjih podjetij na digitalni trg.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja izjemoma v 
celoti ali delno zamrzne posamezno 
obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno 
platformno storitev s sklepom, ki ga 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi 
izpolnjevanje te konkretne obveznosti 
zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj 
nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko 
upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in 
samo v obsegu, potrebnem za 
obravnavanje take grožnje njegovi 
uspešnosti poslovanja. Komisija si 
prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti 
nemudoma in najpozneje tri mesece po 
prejemu popolne obrazložene zahteve. 
Sklepu o zamrznitvi se priloži obrazložena 
izjava, v kateri so navedeni razlogi za 
zamrznitev.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 

1. Komisija lahko na podlagi 
utemeljene zahteve vratarja ali na lastno 
pobudo s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
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vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve.

vratarja v celoti ali delno izvzame iz 
posebnih obveznosti iz členov 5 in 6 v 
zvezi s posamezno jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7), 
kadar je tako izvzetje utemeljeno na 
podlagi razlogov iz odstavka 2 tega člena. 
Komisija sprejme sklep o izvzetju 
najpozneje tri mesece po prejemu popolne 
obrazložene zahteve. Sklepu o izvzetju se 
priloži obrazložena izjava, v kateri so 
navedeni razlogi za izvzetje.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Posodabljanje obveznosti vratarjev

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obveznosti iz 
členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.
2. Šteje se, da je praksa v smislu 
odstavka 1 nepoštena ali omejuje 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
kadar:
(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s 
storitvijo, ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali
(b) je tekmovalnost trgov oslabljena 
zaradi take prakse vratarjev.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave.

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem vratarja 
ali katerega koli dela podjetja, ki mu 
pripada vratar, ne glede na to, ali je to 
ravnanje pogodbene, poslovne, tehnične ali 
druge narave. Pravice ali izbire končnega 
uporabnika iz členov 5 in 6 je treba 
predstaviti nevtralno in jih ne sme ogroziti 
zasnova izdelka ali poseganje v 
avtonomijo, odločanje ali izbire 
uporabnika prek strukture, funkcije ali 
načina delovanja uporabniškega 
vmesnika ali njegovega dela.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke. Vratar pridobitve 
te privolitve poslovnega uporabnika ne 
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poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve.

oteži bolj kot za svoje storitve.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti.

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti. Pravice ali izbire končnega 
uporabnika iz členov 5 in 6 je treba 
predstaviti nevtralno in jih ne sme ogroziti 
zasnova izdelka ali poseganje v 
avtonomijo, odločanje ali izbire 
uporabnika prek strukture, funkcije ali 
načina delovanja uporabniškega 
vmesnika ali njegovega dela.
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Predlog uredbe
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost obveščanja o koncentracijah Predhodna priglasitev koncentracij
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 

Vratar Komisiji priglasi vsako 
nameravano koncentracijo v smislu 
člena 3 Uredbe (ES) št. 139/2004, ki 
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drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

vključuje drugega ponudnika jedrnih 
platformnih storitev ali katerih koli drugih 
storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem 
sektorju, ne glede na to, ali jo je treba 
priglasiti organu Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojnemu 
nacionalnemu organu za varstvo 
konkurence v skladu z nacionalnimi pravili 
o združitvah.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar obvesti Komisijo o taki 
koncentraciji pred njeno izvedbo in po 
sklenitvi pogodbe, objavi javne ponudbe 
ali pridobitvi kontrolnega deleža.

Vratar tako koncentracijo v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 139/2004 
Komisiji priglasi pred njeno izvedbo in po 
sklenitvi pogodbe, objavi javne ponudbe 
ali pridobitvi kontrolnega deleža.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) namen preiskave. (c) namen preiskave in posebni cilj, ki 
naj bi se dosegel.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj tri 

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj dva 
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sklepe o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

sklepa o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so prima facie nepoštene in se s to 
uredbo ne obravnavajo učinkovito. Javno 
poročilo objavi najpozneje v 24 mesecih od 
začetka preiskave trga.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priložen predlog za spremembo te 
uredbe, da se na seznam jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2) vključijo 
dodatne storitve v digitalnem sektorju;

(a) priložen predlog za spremembo te 
uredbe, da se na seznam jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2) vključijo 
dodatne storitve v digitalnem sektorju ali 
posodobijo obveznosti iz členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) priložen delegirani akt o 
spremembi členov 5 ali 6, kot je določeno 
v členu 10.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme potrebne 
ukrepe za spremljanje učinkovitega 
izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe 
za spremljanje učinkovitega izvajanja in 
izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6 
ter sklepov, sprejetih v skladu s členi 7, 16, 
22 in 23.
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija vzpostavi in vzdržuje 
javno dostopno in uporabniku prijazno 
spletno mesto, na katerem objavi 
naslednje informacije:
– število sklepov o neizpolnjevanju 
obveznosti, sprejetih v skladu s členom 25,
– število glob, naloženih v skladu s 
členom 26, ter
– imena podjetij, katerim so bili izdani 
sklepi o neizpolnjevanju obveznosti in 
naložene globe.
Komisija ne objavi nobenih zaupnih 
poslovnih informacij, ki bi lahko škodile 
interesom podjetja.

Predlog spremembe 67
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme sklep o 
neizpolnjevanju obveznosti v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
kadar ugotovi, da vratar ne izpolnjuje ene 
ali več naslednjih obveznosti:

1. Komisija si prizadeva, da bi v 
šestih mesecih od začetka postopkov iz 
člena 18 sprejela sklep o neizpolnjevanju 
obveznosti v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), kadar ugotovi, 
da vratar ne izpolnjuje ene ali več 
naslednjih obveznosti:
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in pojasni, 
kako namerava sklep izpolniti.

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in določi 
obvezne korektivne ukrepe, ki jih vratar, 
ki ne izpolnjuje zahtev, izvede, da bi 
izpolnil obveznosti iz členov 5 in 6. Vratar 
predloži tudi svoj načrt o tem, kako 
namerava izpolniti sklep in korektivne 
ukrepe.
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini največ 10 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar ugotovi, da vratar 
namerno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje:

1. V sklepu, sprejetem v skladu s 
členom 25, lahko Komisija vratarju naloži 
globe v višini največ 30 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu, kadar ugotovi, da vratar 
namerno ali iz malomarnosti ne izpolnjuje:
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 1 % skupnega 
prometa v predhodnem poslovnem letu, 
kadar namerno ali iz malomarnosti:

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 5 % skupnega 
prometa v predhodnem poslovnem letu, 
kadar namerno ali iz malomarnosti:

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna obveznost vsakega podjetja za 
plačilo globe znaša največ 10 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu.

Finančna obveznost vsakega podjetja za 
plačilo globe znaša največ 30 % njegovega 
skupnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu.
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko s sklepom naloži 
podjetjem, vključno z vratarji, kadar je 
ustrezno, periodične denarne kazni v višini 
največ 5 % povprečnega dnevnega prometa 
v predhodnem poslovnem letu, izračunane 
od dneva, določenega z navedenim 
sklepom, da bi od njih dosegla, da:

1. Komisija lahko s sklepom naloži 
podjetjem, vključno z vratarji, kadar je 
ustrezno, periodične denarne kazni v višini 
največ 10 % povprečnega dnevnega 
prometa v predhodnem poslovnem letu, 
izračunane od dneva, določenega z 
navedenim sklepom, da bi od njih dosegla, 
da:
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
treh letih.

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
petih letih.
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo Komisije za izvrševanje 
sklepov, sprejetih v skladu s členoma 26 
in 27, zastara v petih letih.

1. Pooblastilo Komisije za izvrševanje 
sklepov, sprejetih v skladu s členoma 26 
in 27, zastara v sedmih letih.
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Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se tudi posvetuje z drugimi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s potrošniškimi organizacijami 
in poslovnimi uporabniki.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
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štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave. Rezultat preiskave se objavi. 
Komisija ne objavi nobenih zaupnih 
poslovnih informacij, ki bi lahko škodile 
interesom podjetja.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Sprememba Direktive (EU) 2020/1828

1. V Prilogi I k Direktivi (EU) št. 
2020/1828 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a se doda naslednja točka:
„(67) Uredba (EU) 20XX/XXXX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
DD. MM. LLLL o izpodbojnih in poštenih 
trgih v digitalnem sektorju.“
_________________
1a Direktiva (EU) 2020/1828 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2020 o zastopniških tožbah za varstvo 
kolektivnih interesov potrošnikov in 
razveljavitvi Direktive 2009/22/ES 
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6) 
in člena 9(1) za petletno obdobje z 
začetkom od DD. MM. LLLL. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(5) se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od DD. 
MM. LLLL. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje 
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samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

za enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6) 
in člena 9(1) lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(5) 
lahko Evropski parlament ali Svet kadar 
koli prekličeta. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije 
ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(6) in člena 9(1), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v dveh mesecih od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o navedenem aktu ali če pred iztekom 
navedenega roka Evropski parlament in 
Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(5), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.
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Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37a
Poročanje

Letno poročilo Komisije o politiki 
konkurence vsebuje poglavje o izvajanju 
te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do DD. MM. LLLL in 
nato vsaka tri leta oceni to uredbo ter 
poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.

1. Komisija najpozneje tri leta in šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
in nato vsaka tri leta oceni to uredbo ter 
poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru.
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z ocenami se ugotovi, ali so morda 
za zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebna dodatna 
pravila, med drugim glede seznama jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2), 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter njihovega 
izvrševanja. Komisija na podlagi ocen 
sprejme ustrezne ukrepe, med katerimi so 
lahko zakonodajni predlogi.

2. Z ocenami se ugotovi, ali so morda 
za zagotovitev, da so digitalni trgi v Uniji 
tekmovalni in pravični, potrebna dodatna 
pravila, med drugim glede seznama jedrnih 
platformnih storitev iz člena 2(2). V zvezi z 
obveznostmi iz členov 5 in 6 Komisija 
izvede oceno do dvanajstih mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe in nato 
vsakih dvanajst mesecev. Komisija na 
podlagi teh ocen sprejme ustrezne ukrepe, 
med katerimi so lahko zakonodajni 
predlogi.
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Pripravljavka mnenja: Petra Kammerevert

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vratarji svobodno izkoriščajo neodvisna medijska podjetja in subjekte v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju, tako da srednjeročno in dolgoročno otežujejo neposredne naložbe. V 
ekosistemih vratarjev, ki so nastali iz osrednjih platformnih storitev, se namreč pogoji 
uporabe, cene in praksa narekujejo enostransko, podatki pa uporabljajo čim bolj zgolj v lastno 
korist. Takšno ravnanje je politično nesprejemljivo in ga je treba dosledno in učinkovito 
preprečevati,

tako da se upošteva dvojnost sektorjev, ki so tako gospodarska kot tudi kulturna dobrina, in 
ob tem pa zagotovi, da bosta še naprej karseda neodvisna od državnega nadzora in vpliva. 
Institucije na regionalni, nacionalni in evropski ravni bodo morale dodatno medsebojno 
sodelovati, da se omogočita: (i) strog evropski nadzor nad konkurenco in (ii) raznolikost 
mnenj, kultur in medijev v državah članicah. Pri centralizirani obravnavi kulturnih in 
medijskih proizvodov in storitev, ki temelji izključno na konkurenčnih standardih, uredba ne 
zagotavlja kulturne združljivosti, kot je določeno v členu 167(4) PDEU, kar je pri 
horizontalnih uredbah, kot je ta, še toliko pomembneje. Za nekatere sektorje na evropski ravni 
je treba določiti tudi natančnejše in ustreznejše predpise, ki bodo prevladali v kulturnem in 
medijskem sektorju. Navzkrižij ne bo rešila zgolj vključitev klavzul o nevplivanju v uvodne 
izjave, saj te, prav nasprotno, ustvarjajo pravno negotovost in spodkopavajo namen uredbe. 

Da bi vratarjem dodelili pravo težo, bi bilo treba spletne brskalnike in digitalne glasovne 
asistente izrecno navesti v seznamu osrednjih platformnih storitev. Hkrati obstajajo pomisleki 
glede izrecne vključitve storitev večstranskih pretočnih platform (npr. za igre, glasbo ali 
filme) ali platform videa na zahtevo. Sicer je res mogoče, da bodo tudi te storitve v bližnji 
prihodnosti pridobile značilnosti vratarja, kar bi lahko postavilo pod vprašaj tekmovalnost 
trga, vendar ne gre za povezovanje poljubnega števila povpraševalcev s poljubnima številom 
ponudnikov prek odprtega interneta in ustvarjanje konkretne izmenjave iz takšne odprte 
posredniške storitve.

Učinkovit kazenski pregon se zdi mogoč le, če je mogoče dodatne obveznosti in prepovedi, ki 
izhajajo iz opredelitve vratarja, hitro uporabiti. zato je treba predlagane časovne okvire 
skrajšati. Podatkov, ki nastanejo predvsem s ponudbami drugih strani in ne vratarja, ne more 
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monopolizirati izključno vratar. Poleg tega mora obstajati minimalna raven preglednosti pri 
določanju oglaševalskih cen, da bodo poslovni uporabniki glede na vratarja v pravičnem 
pogajalskem položaju. Skladno s tem mehanizem določanja cen ne sme biti algoritemsko 
zasnovana črna skrinjica vratarjev. Za pravilno oceno pravičnosti morajo imeti komercialni 
uporabniki ali neodvisni subjekti možnost, da merijo uspešnost, zlasti storitev spletnega 
oglaševanja. 

Na koncu je treba poudariti, da je oglaševanje glavni vir financiranja strokovnih vsebin v 
najrazličnejših medijih. Novih oblik oglaševanja kot takih ne bi smeli na splošno prepovedati, 
temveč jih je treba urediti tako, da bo ravnanje s podatki spoštljivo in pregledno.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu in 
družbi. Na evropskem enotnem trgu 
ustvarjajo nove poslovne priložnosti in 
olajšujejo čezmejno trgovino.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
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zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne nacionalne regulativne rešitve 
za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev.

zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 
že številne regulativne rešitve na 
nacionalni ravni za obravnavanje 
nepoštenih praks in tekmovalnosti 
digitalnih storitev ali vsaj v zvezi z 
nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev v posameznih primerih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih obveznih 
pravil, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji.

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih pravnih 
obveznosti, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Razdrobljenost notranjega trga se 
lahko učinkovito prepreči le, če se 
državam članicam onemogoči uporaba 
nacionalnih pravil, specifičnih za vrste 

(9) S to uredbo se ne razveljavlja in ne 
šteje za nezakonito nacionalna 
zakonodaja o konkurenci, niti se državam 
članicam ne preprečuje, da bi podjetjem 
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podjetij in storitev iz te uredbe. Ker je 
namen te uredbe dopolniti izvrševanje 
konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi 
navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 
in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila 
o konkurenci in druga nacionalna pravila 
o konkurenci glede enostranskega 
ravnanja, ki temeljijo na individualizirani 
oceni položajev in ravnanja na trgu, 
vključno z verjetnimi učinki in natančnim 
obsegom prepovedanega ravnanja, ter ki 
podjetjem omogočajo, da učinkovito in 
objektivno utemeljijo zadevno ravnanje. 
Vendar uporaba zadnjenavedenih pravil 
ne bi smela vplivati na obveznosti, ki se s 
to uredbo nalagajo vratarjem, ter na 
enotno in učinkovito izpolnjevanje teh 
obveznosti na notranjem trgu.

naložila enake, podobne, strožje ali 
drugačne obveznosti za uveljavljanje 
legitimnih javnih interesov v skladu s 
pravom Unije. Med te legitimne javne 
interese štejejo na primer varstvo 
potrošnikov, boj proti dejanjem nelojalne 
konkurence ter zaščita in spodbujanje 
svobode in pluralnosti medijev ali mnenj, 
pa tudi raznolikost kultur ali jezikov. 
Predvsem ostaja nedotaknjena pravica 
držav članic, da podjetjem, imenovanim 
„vratarji“ v smislu te uredbe, pa tudi 
drugim podjetjem naložijo obveznosti, s 
katerimi se izpolnjujejo zakoniti javni 
interesi. Ker je namen te uredbe dopolniti 
izvrševanje konkurenčnega prava, bi bilo 
treba tudi navesti, da ta uredba ne posega v 
člena 101 in 102 PDEU, ustrezna pravila 
na nacionalni ravni in druga pravila na 
nacionalni ravni glede enostranskega 
ravnanja, ki temeljijo na individualizirani 
oceni položajev in ravnanja na trgu, 
vključno z verjetnimi učinki in natančnim 
obsegom prepovedanega ravnanja, ter ki 
podjetjem omogočajo, da učinkovito in 
objektivno utemeljijo zadevno ravnanje.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Za sistematične združitve in 
nakupe bi moral veljati jasen in zakonit 
prag, da bi odpravili plenilske prevzeme, 
pri katerih velika podjetja kupujejo 
zagonska in rastoča podjetja, da bi izločila 
vsakršno konkurenco. Posebno pozornost 
je treba nameniti prevzemom v ključnih 
sektorjih, kot so zdravje, izobraževanje, 
obramba in finančne storitve.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

(13) Zlasti spletne posredniške storitve 
(vključno s spletnimi tržnicami, 
trgovinami s programskimi aplikacijami 
ali spletnimi posredniškimi storitvami v 
sektorjih, ki služijo javnemu interesu), 
spletni iskalniki in operacijski sistemi 
(vključno s pametno televizijo in IPTV), 
digitalni glasovni asistenti, platforme, ki 
uporabljajo integrirane tehnologije 
glasovnih asistentov, spletni brskalniki, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

__________________ __________________
32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
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zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vratarji lahko opravljajo tudi 
druge pomožne storitve, na primer 
dejavnosti maloprodaje ali distribucije, ki 
so končnim uporabnikom na voljo poleg 
jedrnih platformnih storitev in, ki jih 
povprečni uporabnik ne ločuje. Pomožne 
storitve so lahko konkurenca poslovnim 
uporabnikom jedrne platformne storitve 
in znatno prispevajo k neravnovesju na 
nekem trgu ter nazadnje nepravično 
povečajo moč vratarja, tudi v zvezi z 
njegovimi poslovnimi partnerji, kot so 
dobavitelji blaga ali storitev, ki so od te 
pomožne storitve odvisni. Da bi vratarjem 
preprečili nepravično izkoriščanje 
prenosa moči z izvajanjem vzporednih 
storitev, bi morale tudi za pomožne 
storitve veljati obveznosti, ki se 
uporabljajo za jedrne platformne storitve.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Zaradi vpliva vratarjev na trg so 
njihovi poslovni partnerji, bodisi poslovni 
uporabniki bodisi ponudniki pomožnih 
storitev, zelo izpostavljeni nepravičnim 
pogojem vratarjev, od katerih so odvisni. 
Zato bi moral vratar poskrbeti za 
preglednost in pravičnost svojih pogojev. 
Za kršitve teh pogojev bi morale sicer 
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veljati ustrezne in sorazmerne sankcije, 
vendar bi morale biti uradno utemeljene, 
kaznovana stran pa bi morala imeti 
možnost, da jih izpodbija. V ta namen bi 
morali vratarji vzpostaviti notranji sistem 
za hitro obravnavo pritožb svojih 
poslovnih uporabnikov in ponudnikov 
pomožnih storitev, tudi v njihovem 
nacionalnem jeziku, če vratar storitev 
aktivno namenja posamezni državi 
članici.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Dejstvo, da se lahko digitalna 
storitev opredeli kot jedrna platformna 
storitev, ker je razširjena in se pogosto 
uporablja ter je pomembna za povezovanje 
poslovnih in končnih uporabnikov, samo 
po sebi ni razlog za dovolj resne pomisleke 
glede tekmovalnosti in nepoštenih praks. 
Taki pomisleki se pojavijo šele, če je 
jedrna platformna storitev pomembna 
vstopna točka in jo upravlja ponudnik z 
znatnim vplivom na notranjem trgu ter 
utrjenim in trajnim položajem ali 
ponudnik, ki bo predvidoma imel tak 
položaj v bližnji prihodnosti. Skladno s tem 
bi se moral usmerjen sklop harmoniziranih 
pravil iz te uredbe uporabljati le za 
podjetja, imenovana na podlagi teh treh 
objektivnih meril, in le za tiste njihove 
jedrne platformne storitve, ki so vsaka 
posebej pomembna vstopna točka, preko 
katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike.

(15) Dejstvo, da se lahko digitalna 
storitev opredeli kot jedrna platformna 
storitev, ker je razširjena in se pogosto 
uporablja ter je pomembna za povezovanje 
poslovnih in končnih uporabnikov, samo 
po sebi ni razlog za dovolj resne pomisleke 
glede tekmovalnosti in nepoštenih praks. 
Taki pomisleki se pojavijo šele, če je 
jedrna platformna storitev pomembna 
vstopna točka in jo upravlja ponudnik z 
znatnim vplivom na notranjem trgu ter 
utrjenim in trajnim položajem ali 
ponudnik, ki bo predvidoma imel tak 
položaj v bližnji prihodnosti. Skladno s tem 
bi se moral usmerjen sklop harmoniziranih 
pravil iz te uredbe uporabljati le za 
podjetja, imenovana na podlagi teh treh 
objektivnih meril, in tiste njihove jedrne 
platformne storitve, ki so vsaka posebej 
pomembna vstopna točka, preko katere 
poslovni uporabniki dosežejo končne 
uporabnike.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi se zagotovila učinkovita 
uporaba te uredbe v zvezi s ponudniki 
jedrnih platformnih storitev, ki 
najverjetneje izpolnjujejo te objektivne 
zahteve, in v primerih, v katerih je 
nepošteno ravnanje, ki zmanjšuje 
tekmovalnost, najpogostejše in ima 
največji vpliv, bi bilo treba Komisiji 
omogočiti, da kot vratarje neposredno 
imenuje tiste ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki dosegajo nekatere 
kvantitativne mejne vrednosti. Za taka 
podjetja bi bilo treba v vsakem primeru 
uporabiti hitre postopke imenovanja, ki bi 
se morali začeti takoj po začetku 
veljavnosti te uredbe.

(16) Kadar nepravična praksa, ki 
zmanjšuje tekmovalnost, prevladuje in je 
najbolj vplivna, in da bi se zagotovila 
učinkovita uporaba te uredbe v zvezi s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, ki 
najverjetneje izpolnjujejo te objektivne 
zahteve, bi bilo treba Komisiji omogočiti, 
da kot vratarje neposredno imenuje tiste 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, ki 
dosegajo nekatere kvantitativne mejne 
vrednosti. Za taka podjetja bi bilo treba v 
vsakem primeru uporabiti hitre postopke 
imenovanja, ki bi se morali začeti takoj po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj treh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj treh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
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treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi lahko na 
podlagi svojih pooblastil sprejela 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 
ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
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kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost ali izbira za poslovne in končne 
uporabnike je ali ostaja velika. Upoštevajo 
se lahko elementi, specifični za zadevne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, kot 
so izredno velika ekonomija obsega, zelo 
močni omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, učinki vezanosti, 
neobstoj večdomnosti ali vertikalna 
integracija. Poleg tega lahko zelo velika 
tržna kapitalizacija, zelo visoko razmerje 
med vrednostjo lastniškega kapitala in 
dobičkom ali zelo velik promet, ki so ga 
ustvarili končni uporabniki ene same 
jedrne platformne storitve, kaže na trg, ki 
se preveša, ali potencial finančnega vzvoda 
teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

dostop do javnih informacij, kar pomeni 
tudi, da se informacije dajejo 
nediskriminacijsko na voljo potencialno 
neomejenemu številu oseb ali 
uporabnikov na splošno, kakovost 
digitalnih proizvodov in storitev, stopnje, 
do katere so cene pravične in konkurenčne, 
ter stopnje, do katere kakovost ali izbira za 
poslovne in končne uporabnike je ali ostaja 
velika. Upoštevajo se lahko elementi, 
specifični za zadevne ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, kot so izredno velika 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Poleg tega lahko 
zelo velika tržna kapitalizacija, zelo visoko 
razmerje med vrednostjo lastniškega 
kapitala in dobičkom ali zelo velik promet, 
ki so ga ustvarili končni uporabniki ene 
same jedrne platformne storitve, kaže na 
trg, ki se preveša, ali potencial finančnega 
vzvoda teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene (33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
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na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

na tisto, kar je potrebno, sorazmerno in 
utemeljeno za obravnavanje nepoštenosti 
ugotovljenih praks vratarjev ter 
zagotovitev tekmovalnosti v zvezi z 
jedrnimi platformnimi storitvami, ki jih 
zagotavljajo vratarji. Zato bi morale 
obveznosti ustrezati praksam, ki se štejejo 
za nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Člena 5(a) te uredbe ne bi smeli 
razumeti tako, da bi v skladu z njim lahko 
platforme, ki niso imenovane za vratarje, 
prosto združevale osebne podatke med 
storitvami brez posameznikovega soglasja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških kanalov 
za končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve in določajo različne pogoje, pod 
katerimi ponujajo svoje proizvode ali 
storitve končnim uporabnikom, se 
vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne 
uporabnike omejujejo pri določanju 
različnih poslovnih pogojev, vključno s 
ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati 
za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na 
primer zvišanje višine provizije ali umik 
ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih s 
pogodbenimi pogoji omejijo zmožnost 
poslovnih uporabnikov svojih spletnih 
posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev 
ali neposrednih spletnih kanalov prodaje, 
ki jih imajo v lasti. Take omejitve 
odvračajo poslovne uporabnike vratarjev 
od uporabe alternativnih spletnih 
posredniških storitev ali ustreznih 
neposrednih spletnih distribucijskih 
kanalov, kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških kanalov 
za končne uporabnike. Za zagotovitev, da 
lahko poslovni uporabniki spletnih 
posredniških storitev vratarjev svobodno 
izbirajo alternativne spletne posredniške 
storitve ali druge neposredne 
distribucijske kanale in določajo različne 
pogoje, pod katerimi ponujajo svoje 
proizvode ali storitve končnim 
uporabnikom, se vratarjem ne bi smelo 
dovoliti, da poslovne uporabnike omejujejo 
pri določanju različnih poslovnih pogojev, 
vključno s ceno. Ta prepoved bi se morala 
uporabljati za vsak ukrep z enakovrednim 
učinkom, na primer zvišanje višine 
provizije ali umik ponudb poslovnih 
uporabnikov s seznama ali njihov manj 
ugoden prikaz v razvrstitvi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
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uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na 
spletno vsebino, ki ni bila kupljena s 
prenosom prek programske aplikacije ali 
je bila kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena 
v trgovini s programskimi aplikacijami.

uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se nikakor, tudi ne z uporabo 
tehničnih omejitev, ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje digitalnih vsebin 
in storitev, naročnin, funkcij ali drugih 
proizvodov zunaj jedrnih platformnih 
storitev vratarja. Vratarjem bi bilo treba 
zlasti preprečiti, da bi končne uporabnike 
omejevali pri dostopu do teh zakonito 
pridobljenih digitalnih vsebin in storitev 
ter njihovi uporabi prek funkcij strojne ali 
programske opreme, ki jih uporablja 
vratar pri nudenju podobnih digitalnih 
vsebin ali digitalnih storitev, samo zato, 
ker niso bile kupljene prek njegove jedrne 
platformne storitve.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, ki so zapisani v 
preprostem in razumljivem jeziku, tudi 
uporabo zakonitih mehanizmov za 
obravnavo pritožb, vključno z uporabo 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov in jasnih informacij o pristojnosti 
določenih sodišč v skladu z zadevnim 
pravom Unije in nacionalnim pravom. Zato 
to tudi ne bi smelo posegati v vlogo 
vratarjev v boju proti nezakoniti vsebini na 
spletu.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve ciljno usmerjenega 
spletnega oglaševanja na podlagi 
kontekstualnih informacij poslovnim 
uporabnikom, vključno z oglaševalci in 
založniki, so pogosto nepregledni in 
nejasni. Ta nejasnost je delno povezana s 
praksami nekaterih platform, vendar je tudi 
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oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

posledica velike zapletenosti sodobnega 
programatičnega oglaševanja. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, zato sta se povečali njihova 
zmožnost in možnost zamenjave z 
alternativnimi ponudniki storitev spletnega 
oglaševanja. Poleg tega so stroški 
spletnega oglaševanja verjetno višji, kot bi 
bili v pravičnejšem, bolj preglednem in 
tekmovalnem okolju platform. Zaradi teh 
višjih stroškov so verjetno višje tudi cene, 
ki jih končni uporabniki plačujejo za veliko 
vsakdanjih proizvodov in storitev, v zvezi s 
katerimi se uporablja spletno oglaševanje. 
Zato bi morale obveznosti glede 
preglednosti določati, da morajo vratarji 
oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavljajo storitve ciljnega spletnega 
oglaševanja na podlagi kontekstualnih 
informacij na zahtevo in kolikor je to 
mogoče in brezplačno, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom. V takih okoliščinah 
lahko vratar izkoristi svojo dvojno vlogo, 
tako da podatke, pridobljene v okviru 

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom, tudi kot del 
pomožne storitve. V takih okoliščinah 
lahko vratar izkoristi svojo dvojno vlogo, 
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transakcij svojih poslovnih uporabnikov na 
osnovni platformi, uporabi za namene 
svojih storitev, pri katerih ponuja podobne 
storitve kot njegovi poslovni uporabniki. 
Tako je lahko na primer, kadar vratar 
poslovnim uporabnikom zagotavlja spletno 
tržnico ali trgovino z aplikacijami, hkrati 
pa ponuja storitve kot spletni trgovec na 
drobno ali ponudnik aplikacijske 
programske opreme, pri čemer konkurira 
istim poslovnim uporabnikom. Da bi se 
vratarjem preprečilo nepravično 
izkoriščanje njihove dvojne vloge, bi bilo 
treba zagotoviti, da se pri ponujanju 
podobnih storitev, kot jih zagotavljajo 
njihovi poslovni uporabniki, vzdržijo 
uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 
podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke, ki niso 
javno dostopni. Ta obveznost bi se morala 
uporabljati za vratarja kot celoto, med 
drugim tudi za njegovo poslovno enoto, ki 
konkurira poslovnim uporabnikom jedrne 
platformne storitve.

tako da podatke, pridobljene v okviru 
transakcij svojih poslovnih uporabnikov na 
jedrni platformi ali transakcij v zvezi s 
pomožnimi storitvami, uporabi za namene 
svojih storitev ali blaga, pri katerih ponuja 
podobne storitve ali blago kot njegovi 
poslovni uporabniki ali dobavitelji. Tako je 
lahko na primer, kadar vratar poslovnim 
uporabnikom zagotavlja spletno tržnico ali 
trgovino z aplikacijami, hkrati pa ponuja 
storitve kot spletni trgovec na drobno ali 
ponudnik aplikacijske programske opreme, 
pri čemer konkurira istim poslovnim 
uporabnikom ali dobaviteljem. Da bi se 
vratarjem preprečilo nepravično 
izkoriščanje njihove dvojne vloge, bi bilo 
treba zagotoviti, da se pri ponujanju 
podobnih storitev, kot jih zagotavljajo 
njihovi poslovni uporabniki, vzdržijo 
uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 
podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke izključno 
na področju ponudnikov jedrnih platform. 
Ta obveznost bi se morala uporabljati za 
vratarja kot celoto, med drugim tudi za 
njegovo poslovno enoto, ki konkurira 
poslovnim uporabnikom jedrne platformne 
storitve ali dobavitelju pomožne storitve.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
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odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja.

odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
jedrni platformi in na ta način zagotoviti 
prednost programskim aplikacijam 
vratarja, končni uporabniki pa bi morali 
imeti možnost, da izberejo programske 
aplikacije na svojih jedrnih platformah, 
tudi možnost nastavitev brez predhodno 
nameščene programske opreme, razen 
tiste, ki je potrebna za osnovno delovanje 
njihove platforme.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
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pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema. 
Ta prepoved omejevanja možnosti 
končnih uporabnikov, da nameščajo in 
uporabljajo programske aplikacije tretjih 
oseb ali trgovine z aplikacijami ali 
dostopajo do njih, zato tudi ne bi smela 
posegati v zmožnost vratarjev, da 
prevzamejo zahtevano odgovornost v boju 
proti nezakonitim spletnim vsebinam.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad 
katerim imajo nadzor, posledica česar je 
pogosto navzkrižje interesov. To lahko 
vključuje primer, ko vratar ponuja svoje 
spletne posredniške storitve preko 
spletnega iskalnika. Če vratarji ponujajo 
navedene proizvode ali storitve v okviru 
jedrne platformne storitve, lahko svoji 
ponudbi zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnih uporabnikov, s katerimi 
sodelujejo ali s katerimi so sklenili 
posebne sporazume o sodelovanju ali ki 
jih obravnavajo ugodneje zaradi drugih 
razlogov, ki niso povezani z dejanskim 
pomenom njihove storitve, posledica česar 
je pogosto navzkrižje interesov. To lahko 
vključuje primer, ko vratar ponuja svoje 
spletne posredniške storitve preko 
spletnega iskalnika. Če vratarji ponujajo 
navedene proizvode ali storitve v okviru 
jedrne platformne storitve, lahko svoji 
ponudbi zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki se tudi posredujejo prek te jedrne 
platformne storitve, ali uporabijo druge 
nastavitve, zaradi katerih so deležni 
prednostne obravnave pred temi tretjimi 
osebami. To lahko na primer velja za 
proizvode ali storitve, vključno z drugimi 
jedrnimi platformnimi storitvami, ki so 
razvrščeni v rezultatih spletnih iskalnikov 
ali skupaj s temi rezultati, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate iskanja 
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aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

spletnih iskalnikov, skupine rezultatov, 
povezanih z določeno tematiko, ali 
prikazani skupaj z rezultati spletnega 
iskalnika, ki jih lahko nekateri končni 
uporabniki obravnavajo ali uporabljajo kot 
storitev, ločeno od spletnega iskalnika ali 
zagotovljeno poleg njega. Takšno 
prednostno ali vključeno prikazovanje 
ločene spletne posredniške storitve bi 
morali šteti za nedopustno prednost ne 
glede na to, ali bi lahko informacije ali 
rezultate znotraj prednostnih skupin 
določenih rezultatov zagotovili tudi s 
konkurenčnimi storitvami, in ne glede na 
to, ali so ta področja razvrščena 
nediskriminacijsko. Nedopustno dajanje 
prednosti se izvaja tudi v programskih 
aplikacijah, distribuiranih preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodih 
ali storitvah, ki so poudarjeni in prikazani 
v viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodih ali storitvah, uvrščenih med 
rezultate iskanja ali prikazanih na spletni 
tržnici, ali proizvodih ali storitvah, h 
katerim so uporabniki usmerjeni na 
glasovno zahtevo končnega uporabnika 
digitalnemu glasovnemu asistentu. V 
navedenih okoliščinah ima vratar dvojno 
vlogo, in sicer vlogo posrednika za tretje 
ponudnike in neposrednega ponudnika 
proizvodov ali storitev vratarja, kar lahko 
vodi v navzkrižje interesov. Ti vratarji 
lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel 
s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi 
sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne 

(49) V situacijah, ko pride do 
navzkrižja interesov, vratar ne bi smel 
delno ali v celoti vključiti tega posebnega 
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platformne storitve diferencirano ali 
prednostno obravnavati proizvodov ali 
storitev, ki jih ponuja sam ali preko 
poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za 
zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je 
treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki 
se uporabljajo pri takem razvrščanju, na 
splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v 
teh primerih vključevati vse oblike 
relativnega mesta vidnosti, vključno s 
prikazom, oceno, povezovanjem ali 
glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je 
ta obveznost učinkovita in je ni mogoče 
zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za 
vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden 
učinek kot diferencirano ali prednostno 
obravnavanje pri razvrščanju. Tudi 
smernice, sprejete v skladu s členom 5 
Uredbe (EU) 2019/1150, bi morale olajšati 
izvajanje in izvrševanje te obveznosti. 34

izdelka ali storitve med rezultate ali 
skupine rezultatov spletnih iskalnikov. 
Svoje izdelke ali storitve pa lahko 
razvršča, če s pravnimi, poslovnimi ali 
tehničnimi sredstvi pri razvrščanju, 
prikazovanju ali vključevanju rezultatov v 
okviru jedrne platformne storitve 
diferencirano ali prednostno ne obravnava 
proizvodov ali storitev, ki jih ponuja sam 
ali preko poslovnega uporabnika, ki ga 
nadzira, ali s katerim sodeluje ali ga iz 
drugih razlogov obravnava ugodneje. 
Zlasti kadar predstavitev rezultatov jedrne 
platformne storitve vključuje razvrščanje 
ločenih proizvodov ali storitev, bi morale 
imeti tretje osebe enake možnosti za 
razvrščanje svojih proizvodov ali storitev v 
enaki obliki in pod enakimi pogoji. Če 
razvrščanje poteka v zameno za plačilo in 
da bi se izognili navzkrižju interesov, bi se 
moral ločeni proizvod ali storitev vratarja 
obravnavati kot ločen poslovni subjekt in 
bi moral biti tržno donosen kot 
samostojna storitev, ki se ponuja zunaj 
jedrne platformne storitve vratarja. Vratar 
ne bi smel določati mehanizmov ali 
pogojev, ki bi za poslovnega uporabnika 
zapletali ali mu oteževali zbiranje in 
kombiniranje ustreznih podatkov končnih 
uporabnikov ali pridobivanje soglasja za 
njihovo uporabo, če bi jih želel uporabiti 
za oglaševanje na podlagi zanimanja 
znotraj jedrne platformne storitve in če 
izpolnjuje vse zakonite zahteve zanj, zlasti 
iz Uredbe (EU) 2016/679. Skrbeti je treba 
za popolno razkritje in preglednost 
parametrov in podatkov, ki se uporabljajo 
za odločanje, izvajanje in uporabo orodij 
za merjenje uspešnosti, zlasti v zvezi z 
naborom oglasov in storitvami, ki so v 
lasti vratarja v povezavi z naborom 
oglasov in posredniškimi storitvami v lasti 
drugih založnikov ali ponudnikov storitev, 
povezanih s platformo vratarja. Da bi bila 
ta obveznost učinkovita, morajo biti 
pogoji, ki se uporabljajo pri tem 
razvrščanju, prikazu ali vključevanju 
rezultatov, na splošno pravični, razumni in 
nediskriminacijski, poslovni uporabniki 
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pa morajo imeti enak dostop kot vratar do 
vseh informacij, ki izhajajo iz razvrstitve 
ali drugih vidikov, pomembnih za 
konkurenco in povezanih z ustreznimi 
proizvodi ali storitvami. Razvrščanje bi 
moralo v teh primerih vključevati vse 
oblike sorazmerne vidnosti, med drugim 
tudi vrstni red, grafični prikaz, oceno, 
povezovanje ali glasovne rezultate. Še 
posebej, in v zvezi z digitalnimi glasovnimi 
asistenti, je treba zagotoviti, da bo 
razvrstitev proizvodov in storitev in s tem 
običajno edini odgovor na glasovno 
zahtevo uporabnika to zahtevo natančno 
in nepristransko odražal. Da bi bila ta 
obveznost učinkovita in je ni mogoče 
zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za 
vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden 
učinek kot diferencirano ali prednostno 
obravnavanje pri razvrščanju. Enakovredni 
učinek se lahko na primer doseže s 
formati oglasov, ki jih uporabniki 
uporabljajo podobno kot spletne 
posredniške storitve vratarja ali tretjih 
oseb ali ki koristijo vratarjem na podoben 
način kot prednostna obravnava pri sami 
razvrstitvi (npr. v smislu finančnih koristi, 
dostopa uporabnikov/prometa ali dostopa 
do podatkov). Tudi smernice, sprejete v 
skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1150, 
bi morale olajšati izvajanje in izvrševanje 
te obveznosti.

_________________ _________________
34Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

34Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali (50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
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preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Zgolj ponujanje danega 
proizvoda ali storitve potrošnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na 
primer z znižanji cen ali izboljšanjem 
kakovosti, se ne bi smeli šteti za 
prepovedano oviro menjavanju.

preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje, namestitev in 
učinkovito uporabo različnih programskih 
aplikacij, tudi tretjih oseb, in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje, namestitev ali uporaba 
nemogoča ali neučinkovita.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do spletne vsebine in 
storitev, vključno s programskimi 
aplikacijami. Zato bi bilo treba določiti 
pravila za zagotovitev, da ravnanje 
vratarjev ne ogroža pravic končnih 
uporabnikov do dostopa do odprtega 
interneta. Vratarji lahko tudi tehnično 
omejujejo zmožnost končnih uporabnikov 
za učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za storitve dostopa do 
interneta in v končni fazi škodi končnim 
uporabnikom. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji ne omejujejo neutemeljeno 
končnih uporabnikov, ko ti izbirajo svojega 

(51) Vratarji lahko ovirajo dostop 
končnih uporabnikov do spletne vsebine in 
storitev, vključno s programskimi 
aplikacijami. Zato bi bilo treba določiti 
pravila za zagotovitev, da ravnanje 
vratarjev ne ogroža pravic končnih 
uporabnikov do dostopa do odprtega 
interneta. Vratarji lahko tudi tehnično 
omejujejo zmožnost končnih uporabnikov 
za učinkovito menjavanje različnih 
ponudnikov storitev dostopa do interneta, 
zlasti z nadziranjem operacijskih sistemov 
ali strojne opreme. To izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje za storitve dostopa do 
interneta in v končni fazi škodi končnim 
uporabnikom. Zato bi bilo treba zagotoviti, 
da vratarji ne omejujejo neutemeljeno 
končnih uporabnikov, ko ti izbirajo svojega 
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ponudnika storitev dostopa do interneta. ponudnika storitev dostopa do interneta ali 
jih diskriminirajo pri uporabi dodatne 
programske opreme, kot je na primer 
vzpostavitev navideznega skritega 
zasebnega omrežja ali sprememba 
internetnega protokola.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Interoperabilnost je treba 
zagotoviti tudi za storitve sporočanja in 
družbenih medijev, ki uporabnikom 
omogočajo, da prehajajo z ene platforme 
na drugo, ne da bi izgubili svoje podatke 
in stike.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve ciljno usmerjenega 
spletnega oglaševanja na podlagi 
kontekstualnih informacij poslovnim 
uporabnikom, vključno z oglaševalci in 
založniki, so pogosto nepregledni in 
nejasni. Zato so oglaševalci in založniki 
pogosto preslabo informirani o učinku 
danega oglasa. Da bi se dodatno povečale 
pravičnost, preglednost in tekmovalnost 
storitev spletnega oglaševanja iz te uredbe 
in tistih, ki so popolnoma integrirane z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami 
istega ponudnika, bi morali imenovani 
vratarji oglaševalcem in založnikom na 
zahtevo zagotoviti brezplačen dostop do 
svojih orodij za merjenje uspešnosti za 
ciljno usmerjeno spletno oglaševanje na 
podlagi kontekstualnih informacij ter 
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neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

informacij in meril, ki jih uporabljajo 
storitve platforme za oglaševanje o 
tehnologiji, kot so mehanizmi za 
oblikovanje cen, oglaševalske dražbe in 
pristojbine, ki jih zaračunavajo 
oglaševalske borze, ki jih oglaševalci, 
oglaševalske agencije, ki delujejo v imenu 
podjetja, ki objavi oglas, in založniki 
potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja. To 
bi moralo vključevati podatke o vseh 
parametrih, ki jih uporabljajo vratarji ali 
storitve istega podjetja v okviru 
oglaševalskih posredniških storitev, da se 
določijo izid tega posredništva in ustrezne 
cene oglasov ali stroškov za vse 
posredniške storitve za kupca ali 
prodajalca.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit in takojšen dostop do 
podatkov, ki so jih zagotovili ali ustvarili 
pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja, v strukturirani obliki, ki se 
splošno uporablja in je strojno berljiva. To 
bi moralo veljati tudi za vse druge podatke 
na različnih stopnjah združevanja, ki so 
morda potrebni za učinkovito omogočanje 
prenosljivosti. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit, brezplačen in takojšen 
dostop do podatkov, ki so jih zagotovili ali 
ustvarili pri uporabi zadevnih jedrnih 
platformnih storitev vratarja, v strukturirani 
obliki, ki se splošno uporablja in je strojno 
berljiva. To bi moralo veljati tudi za vse 
druge podatke na različnih stopnjah 
združevanja, ki so morda potrebni za 
učinkovito omogočanje prenosljivosti. 
Zagotoviti bi bilo treba tudi, da lahko 
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učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije.

poslovni in končni uporabniki učinkovito 
prenašajo te podatke v realnem času, na 
primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije. Te pravice do prenosljivosti bi 
morale uporabnikom zagotavljati pravico 
dostopa do svojih podatkov in njihovega 
prenosa s platform, kjer so shranjeni.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh 
podatkov. Ta dostop bi bilo treba 
omogočiti tudi tretjim osebam, s katerimi 
so poslovni uporabniki sklenili pogodbo in 
ki delujejo kot obdelovalci teh podatkov za 
poslovne uporabnike. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 
ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano z 
zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar ne 
bi smel uporabljati nobenih pogodbenih ali 
drugih omejitev, ki bi poslovnim 
uporabnikom preprečevale dostop do 
zadevnih podatkov, in bi moral poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da od svojih 
končnih uporabnikov pridobijo soglasje za 

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh 
podatkov. Ta dostop bi bilo treba 
omogočiti tudi tretjim osebam, s katerimi 
so poslovni uporabniki sklenili pogodbo in 
ki delujejo kot obdelovalci teh podatkov za 
poslovne uporabnike. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 
ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano z 
zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar ne 
bi smel uporabljati nobenih pogodbenih ali 
drugih omejitev, ki bi poslovnim 
uporabnikom preprečevale dostop do 
zadevnih podatkov, in bi moral poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da od svojih 
končnih uporabnikov pridobijo soglasje za 
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dostop do teh podatkov in njihovo 
pridobivanje, če se tako soglasje zahteva v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Vratarji bi morali z 
ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

dostop do teh podatkov in njihovo 
pridobivanje, če se tako soglasje zahteva v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Pridobitev tega 
soglasja mora biti čim bolj uporabniku 
prijazna in zanj morajo veljati enaki 
pogoji, na primer glede trajanja in 
podaljšanja soglasja, kot za soglasje, ki ga 
končni uporabnik zagotovi vratarju za 
uporabo teh podatkov za lastne storitve. 
Vratarji bi morali z ustreznimi tehničnimi 
ukrepi tudi olajšati dostop do teh podatkov 
v realnem času, na primer z namestitvijo 
visokokakovostnih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom je pomembna 
ovira za vstop in širitev, kar ogroža 
tekmovalnost storitev spletnih iskalnikov. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
drugim ponudnikom teh storitev pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 
dostop do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom je pomembna 
ovira za vstop in širitev, kar ogroža 
tekmovalnost storitev spletnih iskalnikov. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
drugim ponudnikom teh storitev pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 
dostop do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 
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spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov.

spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov. Vratar bi moral biti sposoben 
dokazati, da so bili anonimizirana 
poizvedba, klik in ogled podatkov ustrezno 
preizkušeni glede na morebitna tveganja 
ponovne identifikacije.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi 
bili nepravični ali bi povzročili 
neutemeljeno razlikovanje. Pogoji 
oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji 
dostopa bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 

(57) Jedrne platformne storitve, ki jih 
ponujajo vratarji, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in njihovimi poslovnimi 
uporabniki se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, zlasti 
pogojev oblikovanja cen, pogojev uporabe 
podatkov ali pogojev, povezanih z 
licenciranjem pravic poslovnega 
uporabnika, ki bi bili nepravični ali bi 
povzročili neutemeljeno razlikovanje. Izraz 
„določanje“ zajema tako eksplicitne kot 
implicitne pogodbene ali dejanske 
zahteve, zlasti če spletni iskalnik rezultate 
razvrstitve določi glede na prenos 
nekaterih pravic ali podatkov. Pogoji 
oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji 
dostopa bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
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storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu 
z uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi upoštevni ponudniki jedrnih 
platformnih storitev določili za enake ali 
podobne storitve; cene ali pogoji, ki jih je 
vratar določil za drugačne povezane ali 
podobne storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
vratar določil za enake storitve v različnih 
geografskih regijah; cene ali pogoji, ki jih 
je ponudnik jedrnih platformnih storitev 
določil za enako storitev, kot jo ponuja 
vratar. Poleg tega bi morali pogoji veljati 
za nepravične, če vratar zaračunava cene 
ali določa pogoje, ne da bi se dejansko 
pogajal s poslovnimi uporabniki ali 
organizacijami za kolektivno upravljanje 
pravic, ki zastopajo te poslovne 
uporabnike, ali ne da bi sprejel zavezujoč 
postopek oblikovanja cen, na primer 
uveljavljen mehanizem v skladu z zakoni 
o kolektivnem upravljanju pravic, ali ne 
da bi sprejel razumno ponudbo zavezujoče 
arbitraže poslovnih uporabnikov. Prav 
tako bi moralo veljati za nepravično, če 
vratar zahteva brezplačno licenco kot 
pogoj za dostop ali uveljavlja licenčnine, 
ki so znatno nižje od cen, določenih v 
skladu z zakoni o kolektivnem upravljanju 
pravic. Za nepravično bi moralo veljati 
tudi, če so dostop do storitve ali kakovost 
in drugi pogoji storitve odvisni od prenosa 
podatkov ali podelitve pravic s strani 
poslovnega uporabnika, ki niso povezane 
ali niso nujno potrebne za zagotavljanje 
jedrne platformne storitve. Ta uredba ne 
bi smela ustvarjati brezpogojne pravice do 
dostopa, temveč bi morala zagotavljati, da 
so pogoji za dostop do jedrnih platform 
pravični, razumni in nediskriminatorni. 
Poleg tega se vratarji ne bi smeli 
posluževati nepoštenih, nerazumnih ali 
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diskriminatornih pogojev za poslovne 
uporabnike, ki dajejo svoje storitve na 
voljo prek jedrne platformne storitve 
vratarja, vključno z digitalnim glasovnim 
asistentom. Prav tako bi morali pogoji 
veljati za nepoštene, če ti določeni pogoji 
ali ukrepi ovirajo poslovne uporabnike pri 
monetizaciji njihovih storitev in vratarju 
omogočajo, da v lastno korist pretvarja v 
denar vsebino tretjih oseb, ki jo zagotovijo 
njegovi poslovni uporabniki, tako da to 
vsebino poveže s sponzorstvom ali 
oglaševanjem brez soglasja ponudnika 
vsebin.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne morale, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 
olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost.

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne politike, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 
olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



RR\1244436SL.docx 425/600 PE692.792v02-00

SL

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov postalo panožni 
standard, glede na to, da morebitni novi 
udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska 
podjetja, ne morejo imeti enako 
podrobnega in podobno obsežnega dostopa 
do podatkov. Večja preglednost bi morala 
drugim ponudnikom jedrnih platformnih 
storitev omogočiti boljše medsebojno 
razlikovanje na podlagi vrhunskih 
zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. 
Za zagotovitev minimalne ravni 
učinkovitosti te obveznosti glede 
preglednosti bi morali vratarji predložiti 
vsaj opis podlage, na kateri se izvaja 
oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se 
upoštevajo osebni podatki in podatki, ki 
izhajajo iz dejavnosti uporabnika, 
uporabljene obdelave, namena, za katerega 
je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, 
učinka takega oblikovanja profilov na 
storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje.

(61) Interesi končnih uporabnikov glede 
varstva podatkov in zasebnosti so 
pomembni za vsako oceno morebitnih 
negativnih učinkov obravnavane prakse 
vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih 
količin podatkov od končnih uporabnikov. 
Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti 
praks oblikovanja profilov, ki jih 
uporabljajo vratarji, omogoča večjo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, 
saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da 
bi se preprečilo, da bi oblikovanje 
podrobnih profilov, sledenje ali kopičenje 
osebnih podatkov, pridobljenih od tretjih 
strani, postalo panožni standard, glede na 
to, da morebitni novi udeleženci ali 
ponudniki, ki so zagonska podjetja, ne 
morejo imeti enako podrobnega in 
podobno obsežnega dostopa do podatkov. 
Večja preglednost bi morala drugim 
ponudnikom jedrnih platformnih storitev 
omogočiti boljše medsebojno razlikovanje 
na podlagi vrhunskih zmogljivosti za 
zagotavljanje zasebnosti. Za zagotovitev 
minimalne ravni učinkovitosti te 
obveznosti glede preglednosti bi morali 
vratarji predložiti podrobno poročilo o 
podlagi, na kateri se izvajajo oblikovanje 
profilov, sledenje in uporaba podatkov, 
pridobljenih od tretjih strani, vključno s 
tem, ali se upoštevajo osebni podatki in 
podatki, ki izhajajo iz dejavnosti 
uporabnika, uporabljene obdelave, namena, 
za katerega je profil oblikovan in nazadnje 
uporabljen, učinka takega oblikovanja 
profilov na storitve vratarja in zasebnost 
uporabnika ter sprejetih ukrepov, s 
katerimi je omogočena seznanjenost 
končnih uporabnikov z zadevno uporabo 
takega oblikovanja profilov in s katerimi se 
poskuša pridobiti njihovo soglasje.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti.

(62) Da bi se zagotovilo popolno in 
trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, čeprav ne 
dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz 
te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti vratarja upravičuje uvedbo 
dodatnih pravnih sredstev; in ali bi bilo 
treba pregledati seznam obveznosti, s 
katerimi se obravnavajo nepoštene prakse 
vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so 
podobno nepoštene in omejujejo 
tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena 
bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki 
jih je treba izvesti v ustreznem časovnem 
okviru na podlagi jasnih postopkov in 
rokov, da bi se podprl predhodni učinek te 
uredbe na tekmovalnost in pravičnost v 
digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna 
stopnja pravne varnosti. Države članice ter 
evropske organizacije in združenja s 
pravnim interesom na področju 
zastopanja poslovnih uporabnikov ali 
potrošnikov bi morale imeti pravico, da 
uradno zahtevajo tržno preiskavo, kadar 
lahko predložijo dokaze, ki podpirajo 
utemeljene razloge za sum, da je prišlo do 
katerega koli od štirih zgoraj navedenih 
primerov. Zahteva za predložitev dokazov 
ne bi smela biti nerazumno visoka. 
Komisija bi se morala imeti možnost 
odločiti, da ne bo izvedla nadaljnje 
preiskave na podlagi te zahteve. V tem 
primeru bi morala svojo odločitev 
ustrezno utemeljiti.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
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zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne in 
poslovno občutljive informacije. Poleg tega 
bi morala Komisija ob upoštevanju 
zaupnosti informacij zagotoviti, da se 
vsaka informacija, na katero se sklicuje pri 
sklepu, razkrije v tolikšnem obsegu, da 
lahko naslovnik sklepa razume dejstva in 
pomisleke, na podlagi katerih je bil sklep 
sprejet. Pod nekaterimi pogoji se lahko 
nekatere poslovne evidence, kot je 
korespondenca med odvetniki in njihovimi 
strankami, štejejo za zaupne, če so 
izpolnjeni ustrezni pogoji.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 
splošno ter zlasti tekmovalne in pravične 
jedrne platformne storitve, da bi se 
spodbudile inovacije, visoka kakovost 
digitalnih proizvodov in storitev, pravične 
in konkurenčne cene ter visoka kakovost in 
izbira za končne uporabnike v digitalnem 
sektorju. Tega države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, ampak se lahko to 
zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 
splošno ter zlasti tekmovalne in pravične 
jedrne platformne storitve, da bi se 
spodbudile in zagotovile inovacije, visoka 
kakovost digitalnih proizvodov in storitev, 
pravične in konkurenčne cene ter visoka 
kakovost in izbira za končne uporabnike v 
digitalnem sektorju. Tega države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak se lahko 
to zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V tej uredbi so določena 
harmonizirana pravila, ki zagotavljajo 
tekmovalne in pravične trge v digitalnem 
sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo 
vratarji.

1. V tej uredbi so določena 
harmonizirana pravila, ki zagotavljajo 
konkurenčne in pravične trge v digitalnem 
sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo 
vratarji, s čimer prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta uredba spoštuje temeljne 
pravice in načela, ki so priznane predvsem 
v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti členih 11, 13, 16, 47 in 50 
Listine. Ta uredba se zato razlaga in 
uporablja v skladu s temi pravicami in 
načeli.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 

5. Države članice v smislu te uredbe 
vratarjem ne nalagajo nadaljnjih 
obveznosti na podlagi zakonov, uredb ali 
upravnih ukrepov, katerih namen je 
zagotoviti tekmovalne in pravične trge. To 
ne vpliva na pravila, ki v skladu s pravom 
Unije stremijo k drugim legitimnim javnim 
interesom. Zlasti pa ta uredba državam 
članicam ne preprečuje, da bi podjetjem, 
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ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe.

vključno s ponudniki jedrnih platformnih 
storitev, naložile obveznosti, združljive s 
pravom Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov, boj proti dejanjem nelojalne 
konkurence, zaščita in spodbujanje 
svobode medijev, pluralnosti medijev ali 
mnenj, pa tudi raznolikosti kultur in 
jezikov ali uresničevanje drugih 
legitimnih javnih interesov.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 
kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo 
dodatnih obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39.

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
vpliva na uporabo nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja, Uredbe Sveta 
(ES) št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta39. Zlasti ta uredba 
državam članicam ne preprečuje, da 
naložijo obveznosti podjetjem, ki niso 
vratarji, ali dodatne obveznosti vratarjem.

__________________ __________________
38Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

39 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „jedrna platformna storitev“ 
pomeni kar koli od naslednjega:

2. „jedrna platformna storitev“ 
pomeni kar koli od naslednjega:

(a) spletne posredniške storitve; (a) spletne posredniške storitve;

(b) spletne iskalnike; (b) spletne iskalnike;

(ba) spletne brskalnike;
(c) spletne storitve družbenega 
mreženja;

(c) spletne storitve družbenega 
mreženja;

(d) storitve platform za souporabo 
videov;

(d) storitve platform za souporabo 
videov;

(e) medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke;

(e) medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke;

(f) operacijske sisteme; (f) operacijske sisteme;

(fa) virtualne pomočnike;
(g) storitve računalništva v oblaku; (g) storitve računalništva v oblaku;

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

nekomercialni, neprofitni projekti se ne 
štejejo za jedrne platforme storitve;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „spletni brskalnik“ pomeni 
neodvisno ali vključeno odjemalsko 
programsko aplikacijo, ki deluje na 
podlagi spletnega strežnika ali drugega 
internetnega strežnika in uporabniku 
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omogoča brskanje po svetovnem spletu za 
dostop do podatkov ali njihov prikaz ali 
interakcijo z vsebino, ki gostuje na 
strežnikih, povezanih s tem omrežjem;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „operacijski sistem“ pomeni 
sistemsko programsko opremo, ki nadzira 
osnovne funkcije strojne ali programske 
opreme in omogoča izvajanje programskih 
aplikacij na njih;

(10) „operacijski sistem“ pomeni 
sistemsko programsko opremo, ki nadzira 
osnovne funkcije strojne ali programske 
opreme in omogoča izvajanje programskih 
aplikacij na njih, vključno s sistemi, ki 
zagotavljajo ali nadzirajo dostop do 
občinstva;

Predlog spremembe 44

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a)  „virtualni asistent“ pomeni 
programsko aplikacijo, ki omogoča ustni 
dialog z uporabnikom v naravnem jeziku 
ter posreduje med končnimi uporabniki in 
poslovnimi uporabniki, ki ponujajo 
aplikacije na osnovi ukazov;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno s plačilnimi storitvami, kot so 
opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi 

(14) „pomožna storitev“ pomeni 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih 
platformnih storitev ali skupaj z njimi, 
vključno z dejavnostmi maloprodaje, 
plačilnimi storitvami, kot so opredeljene v 
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storitvami, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev, kot so opredeljene v 
členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter 
storitvami izpolnjevanja naročil, 
identifikacije ali oglaševanja;

členu 4(3), in tehničnimi storitvami, ki 
podpirajo opravljanje plačilnih storitev, kot 
so opredeljene v členu 3(j) Direktive (EU) 
2015/2366, ter storitvami izpolnjevanja 
naročil, identifikacije ali oglaševanja;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16)  „končni uporabnik“ pomeni katero 
koli fizično ali pravno osebo, ki uporablja 
jedrne platformne storitve, razen 
poslovnega uporabnika;

(16) „končni uporabnik“ pomeni fizično 
ali pravno osebo, ki uporablja jedrne 
platformne storitve in katere osebni 
podatki v obliki uporabniškega profila ali 
podobno ponudniki storitev jedrne 
platformne storitve hranijo več kot en 
mesec;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18)  „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko spletnih posredniških 
storitev ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
ali spletnih storitev socialnega mreženja 
oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

(18)  „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev oziroma 
pomen, ki se pripiše rezultatom iskanja, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;



RR\1244436SL.docx 433/600 PE692.792v02-00

SL

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) „rezultati iskanja“ pomenijo 
kakršne koli informacije v kateri koli 
obliki, vključno z besedili, grafiko, glasom 
ali drugimi oblikami, ki jih ponudnik 
jedrnih platformnih storitev vrne v 
odgovor in so povezane s pisno ali ustno 
iskalno poizvedbo, ne glede na to, ali so 
informacije organski rezultat, plačan 
rezultat, neposreden odgovor ali kateri 
koli proizvod, storitev ali informacija, 
ponujena v povezavi z organskimi 
rezultati ali prikazana skupaj z njimi 
oziroma delno ali v celoti vključena vanje;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „interoperabilnost“ pomeni 
zmožnost dveh ali več digitalnih storitev 
ali digitalnih vsebin, sistemov, proizvodov 
ali njihovih ustreznih komponent, 
vključno s programsko ali strojno opremo, 
ki se prvotno zagotavljajo v dveh ali več 
različnih digitalnih okoljih, da se 
neposredno:
(a) brez napak izmenjujejo 
informacije ali dostopa do vsebine in 
uporablja izmenjane informacije ali 
vsebino za pravilno izvajanje določene 
funkcije, ne da bi se spremenila ali 
pretvorila vsebina podatkov in/ali
(b) komunicira med seboj in/ali
(c) sodeluje, kot je bilo predvideno, ne 
da bi potrebovali tehnologije za pretvorbo.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni ali končni 
uporabniki dosežejo druge končne 
uporabnike, ter

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 45 milijonov mesečno 
aktivnih končnih uporabnikov, ki imajo 
sedež ali se nahajajo v Uniji, in več kot 
10 000 letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov s sedežem v Uniji v zadnjem 
poslovnem letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrne platformne storitve, ki so 
imele v preteklem koledarskem letu skupaj 
več kot 45 milijonov končnih uporabnikov 
mesečno s sedežem ali lokacijo v EGP in 
več kot 10.000 poslovnih uporabnikov 
letno s sedežem v EGP;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo v treh mesecih po 
izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži 
zadevne informacije iz odstavka 2. 
Navedeno uradno obvestilo vključuje 
zadevne informacije iz odstavka 2 za vsako 
jedrno platformno storitev ponudnika, ki 
izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). 
Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar 

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo brez odlašanja in 
najpozneje v 30 dneh po izpolnitvi 
navedenih pragov in ji predloži zadevne 
informacije iz odstavka 2. Navedeno 
uradno obvestilo vključuje zadevne 
informacije iz odstavka 2 za vsako jedrno 
platformno storitev ponudnika, ki 
izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). 
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druga osnovna storitev platform 
individualno izpolni mejne vrednosti iz 
točke 2(b).

Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar 
druga osnovna storitev platform 
individualno izpolni mejne vrednosti iz 
točke 2(b).

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 čim prej, v vsakem primeru 
pa najpozneje v dveh mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6. Objavi letno poročilo z 
izsledki svojih dejavnosti spremljanja in 
ga predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v zvezi z vsako jedrno platformno 
storitvijo, določeno v skladu s členom 3(7):

Vratar v zvezi z vsako jedrno platformno 
storitvijo, ugotovljeno v skladu s členom 
3(7), in pomožnimi storitvami:
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

(b) poslovnim uporabnikom in 
dobavitelju pomožne storitve vratarja 
omogoča, da končnim uporabnikom 
ponujajo enake proizvode ali storitve preko 
spletnih posredniških storitev tretjih oseb 
ali preko neposrednih poslovnih kanalih 
po cenah ali pod pogoji, ki se razlikujejo 
od cen ali pogojev, ponujenih prek spletnih 
posredniških storitev vratarja;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom, 
ki so jih pridobili preko jedrne platformne 
storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi 
uporabniki ne glede na to, ali v ta namen 
uporabljajo jedrne platformne storitve 
vratarja ali ne, ter omogočanje končnim 
uporabnikom, da imajo prek jedrnih 
platformnih storitev vratarja dostop do 
vsebine, naročnin, funkcij ali drugih 
elementov in jih uporabljajo s pomočjo 
programske aplikacije poslovnega 
uporabnika, kadar so končni uporabniki te 
elemente pridobili od zadevnega 
poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo različnih ponudb končnim 
uporabnikom, ki so jih pridobili preko 
jedrne platformne storitve, sklepanje 
pogodb s temi končnimi uporabniki ne 
glede na to, ali v ta namen uporabljajo 
jedrne platformne storitve vratarja ali ne, 
ter omogočanje končnim uporabnikom, da 
imajo prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja dostop do vsebine, naročnin, 
funkcij ali drugih elementov in jih 
uporabljajo s pomočjo programske 
aplikacije poslovnega uporabnika, kadar so 
končni uporabniki te elemente pridobili od 
zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

Predlog spremembe 58

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

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) poslovnim uporabnikom, končnim 
uporabnikom ali dobaviteljem vratarja za 
pomožne storitve niti neposredno niti 
posredno ne preprečuje ali jih ne omejuje, 
da bi se v zvezi s katero koli prakso 
vratarjev obrnili na zadevni javni organ ali 
nacionalni sodni organ;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da v okviru 
storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi 
platformnimi storitvami vratarja, 
uporabljajo ali ponujajo storitve tega 
vratarja ali zagotavljajo interoperabilnost z 
njimi;

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da se naročijo na 
katero koli drugo jedrno platformno 
storitev, ki je opredeljena v skladu s 
členom 3 ali izpolnjuje mejne vrednosti iz 
člena 3(2)(b), ali se registrirajo vanjo kot 
pogoj za dostop do katere koli njegove 
jedrne platformne storitve, določene v 
skladu z navedenim členom, ali vpis ali 
registracijo vanjo;

(f) od poslovnih uporabnikov ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da za uporabo ali 
omogočitev dostopa do katere koli jedrne 
platformne storitve sprejmejo dodatne 
pogoje ali storitve, ki po svoji naravi ali 
glede na trgovinsko prakso niso povezane 
z zagotavljanjem ustrezne jedrne 
platformne storitve in niso potrebne za 
njeno zagotavljanje uporabnikom, zlasti 
da dostopajo ali se naročijo na katero koli 
drugo jedrno platformno storitev iz člena 3 
ali izpolnjuje mejne vrednosti iz 
člena 3(2)(b), ali se registrirajo vanjo kot 
pogoj za vpis v drugo jedrno platformno 
ali pomožno storitev vratarja ali 
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registracijo vanjo;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) ne zahteva, da je kot pogoj za 
uporabo ali omogočitev dostopa do katere 
koli jedrne platformne storitve za poslovne 
uporabnike, obvezna uporaba enega 
samega, določenega načina plačevanja ali 
obdelovalca plačil;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo in brezplačno predloži popolne 
informacije o:

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ceni in pristojbinah, vključno z 
morebitnimi odbitki ali doplačili, ki sta jih 
plačala oglaševalec in založnik, ter znesku 
ali nadomestilu, plačanemu založniku za 
objavo posameznega oglasa in vsako 
posamezno upoštevno storitev 
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oglaševanja, ki jo je opravil vratar, ter

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) shemi za izračun pristojbin in 
njeni uporabi glede na ustrezne ponudbe, 
ki jih oglaševalec in založnik oddata za 
vsako uporabljeno storitev oglaševanja.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) končnim uporabnikom omogoči, 
da iz svojega operacijskega sistema 
odstranijo vse predhodno nameščene 
programske aplikacije;

Predlog spremembe 66

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) končnim uporabnikom in 
poslovnim uporabnikom številčno 
neodvisnih medosebnih komunikacijskih 
storitev in storitev družbenih omrežij 
omogoči dostop do storitev vratarjev in 
medsebojno delovanje z njimi z 
zagotavljanjem odprtih standardov in 
odprtih protokolov, vključno z vmesnikom 
za aplikacijsko programiranje;

Predlog spremembe 67
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar v zvezi z vsako jedrno 
platformno storitvijo, določeno v skladu s 
členom 3(7):

1. Vratar v zvezi z vsako jedrno 
platformno storitvijo, določeno v skladu s 
členom 3(7), in pomožnimi storitvami, 
vključno z distribucijo:

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom in ponudnikom pomožnih 
storitev ne uporablja podatkov, ki so 
izključno v domeni ponudnika jedrnih 
platformnih storitev ali ponudnika 
ustrezne pomožne storitve in se ustvarijo z 
dejavnostmi teh poslovnih uporabnikov ali 
ponudnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo upoštevni 
poslovni uporabniki ali ponudniki 
njegovih jedrnih platformnih storitev ali 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako 
odstranitev v zvezi s programskimi 
aplikacijami, ki so bistvene za delovanje 

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve;
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operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja, pa tudi možnost 
končnih uporabnikov, da izbirajo med 
programskimi aplikacijami iz različnih 
distribucijskih kanalov. Vratarju omogoči 
sprejemanje sorazmernih ukrepov, s 
katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, ali 
varnosti ali uporabniške izkušnje končnih 
uporabnikov; To ne posega v vlogo 
vratarjev v boju proti nezakoniti vsebini 
na spletu.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in proizvodov, 
ki jih zagotavlja vratar sam ali katera koli 
tretja oseba, ki pripada istemu podjetju, ne 
obravnava ugodneje v primerjavi s 
podobnimi storitvami ali proizvodi tretje 

(d) pri razvrščanju in drugih 
nastavitvah ter pri dostopu do storitev, 
funkcionalnosti ali tehničnih vmesnikov 
in pogojih njihove uporabe storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja sam ali neka 
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osebe ter za tako razvrščanje uporablja 
pravične in nediskriminatorne pogoje;

tretja oseba, ne vključuje ali obravnava 
ugodneje kot podobne storitve ali 
proizvode drugih strani ter za izvedbo teh 
funkcij in nastavitve uporablja pravične, 
razumne in nediskriminacijske pogoje;

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) poskrbi, da so algoritmi, po katerih 
se razvrščajo proizvodi in storitve, 
pregledni, pravični in razumni ter da 
razvrstitev vseh vsebin v jedrnih 
platformnih storitvah platform natančno 
in nepristransko odraža zahteve 
uporabnikov, da so vmesniki, povezani z 
razvrščanjem, pregledni in da je za prikaz 
osebnih podatkov potrebna privolitev 
končnega uporabnika, ki ga treba o tem 
obvestiti na razumljiv način;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) ne določa mehanizmov ali pogojev, 
ki bi za poslovnega uporabnika zapletali 
ali mu oteževali zbiranje in kombiniranje 
ustreznih podatkov končnih uporabnikov 
ali pridobivanje soglasja za njihovo 
uporabo, če bi jih želel uporabiti za 
oglaševanje na podlagi zanimanja znotraj 
jedrne platformne storitve in če izpolnjuje 
vse zakonite zahteve zanj, zlasti v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 74
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja, vključno z izbiro ponudnika 
dostopa do interneta;

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
namestijo, učinkovito uporabljajo, 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve tretjih 
oseb, do katerih se dostopa z operacijskim 
sistemom vratarja, vključno z izbiro 
ponudnika dostopa do interneta;

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 
dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost;

(f) poslovnim in končnim 
uporabnikom ter ponudnikom jedrnih 
platformnih ali z njimi povezanih 
pomožnih storitev omogoča dostop do istih 
funkcij operacijskega sistema, strojne 
opreme ali programske opreme, kot so na 
voljo vratarju ali jih vratar uporablja pri 
zagotavljanju ustreznih storitev, ter 
njihovo interoperabilnost.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) končnim uporabnikom tehnološko 
zaščitenih digitalnih vsebin ali digitalnih 
storitev, ki so bile zakonito pridobljene s 
storitvami tretjih oseb, omogoča 
dostopnost in interoperabilnost funkcij 
strojne ali programske opreme, ki jih 
uporablja za opravljanje podobnih 
tehnološko zaščitenih digitalnih vsebin ali 
digitalnih storitev, in končnim 
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uporabnikom tehnološko zaščitenih 
digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki 
so bile prek njega pridobljene, omogoči 
dostopnost in interoperabilnost funkcij 
strojne ali programske opreme, ki jih 
uporablja za zagotavljanje podobnih 
tehnološko zaščitenih digitalnih vsebin ali 
digitalnih storitev. Dobaviteljem vratarjev 
in tretjim ponudnikom strojne opreme bi 
moralo biti dovoljeno, da od vratarjev 
zahtevajo informacije o 
interoperabilnosti, ki so potrebne za 
izpolnitev namena te uredbe;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci in založniki potrebujejo za 
izvedbo svojega neodvisnega preverjanja 
nabora oglasov;

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do vseh svojih posredniških orodij 
za merjenje ter zagotovi popolno razkritje 
in preglednost parametrov in podatkov, ki 
se uporabljajo za odločanje, izvajanje in 
merjenje posredniških storitev, zlasti za 
nabor oglasov in storitve, ki so v njegovi 
lasti, v povezavi z naborom oglasov in 
posredniškimi storitvami v lasti drugih 
založnikov ali ponudnikov storitev, ki so z 
njegovo platformo povezani kot kupci ali 
prodajalci. Vratar tudi brezplačno 
zagotavlja popolne informacije, podatke 
in tehnične vmesnike, ki jih oglaševalci in 
založniki ali tretje strani s pravnim 
interesom, vključno s pooblaščenimi 
organizacijami oglaševalcev ali 
založnikov, potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega, učinkovitega, 
visokokakovostnega, neprekinjenega in 
sprotnega vrednotenja posredniških 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, med 
drugim preverjanja nabora oglasov, 
dodeljevanja in merjenja uspešnosti;
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Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim uporabnikom 
zagotavlja orodja za lažje uresničevanje 
prenosljivosti podatkov v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali blaga in 
storitev, ki jih zagotavlja dobavitelj 
pomožnih storitev, predvsem distribucije, 
ali končnega uporabnika, in zlasti končnim 
uporabnikom zagotavlja orodja za lažje 
uresničevanje prenosljivosti podatkov, tudi 
osebnih podatkov, ki pri njegovi ali njeni 
dejavnosti nastajajo, v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679;

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih in pomožnih platformnih 
storitev zagotovijo ali ustvarijo tisti 
poslovni uporabniki in končni uporabniki, 
ki so povezani s proizvodi ali storitvami, ki 
jih zagotavljajo ti poslovni uporabniki 
podjetjem uporabnikov in dobaviteljem 
pomožnih in predvsem distribucijskih 
storitev; do osebnih podatkov zagotavlja  
izrecen, uporabnikom prijazen, jasen in 
neposreden dostop in dovoli njihovi 
uporabo samo, če je to neposredno 
povezano s tem, da končni uporabnik 
uporablja proizvode ali storitve, ki jih 
upoštevni poslovni uporabnik ponuja z 
ustrezno jedrno platformno storitvijo, in 
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če se končni uporabnik odloči za to 
izmenjavo s privolitvijo vratarju ali 
neposredno poslovnemu uporabniki, kot 
določa člen 11(2) ali če za poslovnega 
uporabnika veljata člen 6(1), točka (c) ali 
člen 6(1) Uredbe (EU) 2016/679; 
zagotavlja, da so funkcionalnosti za 
dajanje informacij in ponujanje možnosti 
za privolitev čim bolj prijazne do 
uporabnika;

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 
poizvedbo, klik in ogled podatkov, ki so 
osebni podatki;

(j)  vsem tretjim ponudnikom, ki 
nimajo v lasti in ne nadzorujejo spletnega 
iskalnika, ampak do te storitve 
zagotavljajo dostop in/ali jo uporabljajo, 
na njihovo zahtevo pod pravičnimi, 
razumnimi in nediskriminatornimi pogoji 
zagotavlja dostop do razvrščanja, poizvedb 
in vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so učinkovito 
anonimizirani z vsemi sredstvi in 
tehnikami, ki so na voljo za preprečevanje 
ponovne identifikacije, poizvedbo, klik in 
ogled podatkov, ki so osebni podatki, in že 
storjenega, da bi končnim uporabnikom 
omogočili obveščenost o uporabi osebnih 
podatkov in pridobili njihovo soglasje;

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične, razumne in nediskriminacijske 
splošne pogoje za dostop do vseh svojih 
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programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

jedrnih platformnih storitev in obravnavo, 
določene v skladu s členom 3 te uredbe. 
Vključitev sponzorstva ali oglaševanja v 
vsebino tretjih oseb, ki se zagotavlja prek 
njegove jedrne platformne storitve, lahko 
brez izrecnega soglasja ponudnika vsebin 
velja za nepošteno, neprimerno ali 
diskriminacijsko.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) poskrbi, da lahko do njegovih 
storitev, vštevši uporabniških vmesnikov, 
dostopajo invalidi v skladu s členom 13 
Direktive(EU) 2019/882 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a. Poskrbi tudi, da 
poslovni uporabniki, ki njihovo jedrno 
platformno storitev uporabljajo, da bi 
potrošnikom na njej ponujali storitve in 
izdelke s področja uporabe Direktive (EU) 
2019/882, izpolnjujejo zahteve iz te 
direktive.
_________________
1a Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 
o zahtevah glede dostopnosti za proizvode 
in storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kb) sodeluje v sporih o pravičnosti 
cene ali nadomestila kot pogoja, da 
poslovni uporabnik dostopa do vseh 
njegovih jedrnih platformnih storitev, 
opredeljenih v skladu s členom 3, ali jih 
uporablja, v zavezujočem postopku, v 
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katerem se določita pravična cena ali 
plačilo, in upošteva njegov izid, ne glede 
na to, ali je ta postopek zakonsko določen 
ali ga predlagajo poslovni uporabniki ali 
organizacije ali organizacije za 
upravljanje pravic, ki zastopajo te 
poslovne uporabnike. Postopek za rešitev 
vprašanja plačila in cene se začne, če se 
stranki v treh mesecih po tem, ko je ena 
od njiju zaprosila za začetek pogajanj, 
nista dogovorili o pogojih za rešitev 
vprašanja plačila in cene ali je ena od 
njiju zavrnila pogajanja. Ta postopek se 
uporablja zlasti v primeru spora glede 
plačila iz Direktive (EU) 2019/790;

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kc) ne omejuje možnosti končnih 
uporabnikov, da neposredno dostopajo do 
poslovnih uporabnikov ali drugih storitev 
končnih uporabnikov ali spletišč zunaj 
ekosistema vratarjev iz platformne storitve 
vratarjev;

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kd) ne izvede popolnega umika iz 
ponudbe brez ustreznega in učinkovitega 
pritožbenega postopka;

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ke) ne uporablja pogojev ali tehničnih 
ukrepov, ki ovirajo poslovne uporabnike 
pri njihovih poslovnih dejavnostih na 
trgih javnih naročil ali prodajnih trgih, če 
storitev vratarja pomeni dostop do teh 
trgov, zlasti če s tem: (i) preprečuje 
oglaševanje njihovih storitev ali storitve 
oglaševanja za tretje osebe ali doseganje 
končnih uporabnikov preko drugih točk 
dostopa ali trženje njihovih storitev 
oziroma jih pri tem ovira, – preprečuje ali 
ovira obdelavo podatkov, pomembnih za 
konkurenco, – lastne storitve in proizvode 
ali storitve in proizvode tretjih oseb 
obravnava prednostno glede na storitve in 
proizvode konkurentov.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki in o katerih se lahko 
sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi vratarja.

2. Komisija mora objaviti zahteve 
glede ravnanja, ki jih določi za posamezne 
vratarje. To ne velja za poslovne 
skrivnosti ali zaupne informacije, 
povezane s poslovnim modelom 
upoštevnega vratarja.

Za namene odstavka 1(a) podatki, ki so 
izključno v domeni ponudnika jedrne 
platforme, vključujejo vse zbirne in 
nezbirne podatke, ki jih ustvarijo poslovni 
uporabniki ali so ustvarjeni z blagom in 
storitvami, ki jih zagotavlja dobavitelj 
vratarjevih pomožnih storitev, predvsem 
distribucije, in o katerih se lahko sklepa 
ali ki se lahko zberejo iz komercialnih 
dejavnosti poslovnih uporabnikov ali 
njihovih strank v jedrni platformni 
storitvi, distribuciji ali drugi pomožni 
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storitvi vratarja.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z določitvijo ukrepov v skladu z 
odstavkom 2 zagotovi, da so ukrepi 
učinkoviti pri doseganju ciljev zadevne 
obveznosti ter sorazmerni za posebne 
okoliščine vratarja in zadevne storitve.

5. Z določitvijo ukrepov v skladu z 
odstavkom 2 zagotovi, da so ukrepi 
učinkoviti pri doseganju ciljev zadevne 
obveznosti ter sorazmerni za posebne 
okoliščine vratarja in zadevne storitve. 
Stranke s pravnim interesom lahko 
predložijo svoja stališča o učinkovitosti 
teh ukrepov.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Za namene določitve obveznosti iz 
člena 6(1), točke (f) Komisija v 
sodelovanju z vratarjem, poslovnimi 
uporabniki in predstavniki končnih 
uporabnikov opredeli odprte tehnologije, 
standarde in protokole ter tehnični 
vmesnik (vmesnik za aplikacijsko 
programiranje), ki končnim uporabnikom 
konkurenčne programske opreme in 
storitev ter poslovnim uporabnikom 
omogočajo, da se priključijo na jedrno 
storitev vratarjev in z njo zagotavljajo 
interoperabilnost. Vsaka vratarjeva 
obdelava osebnih podatkov bi morala biti 
skladna z Uredbo (EU) 2016/679, zlasti s 
členom 6(1)(a) in členom 5(1)(c). 
Obveznosti glede interoperabilnosti ne 
omejujejo, ovirajo ali odlagajo zmožnosti 
posrednikov, da bi odpravili šibke toče in 
izpolnili obveznost iz člena 18 
COM(2020)0823 ali člena 32(1)(c) 
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Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da 
poslovnim uporabnikom zagotovijo 
ustrezno anonimizirane podatke, kadar je 
to ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot 
za svoje storitve.

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje, obdelavo in izmenjavo osebnih 
podatkov, da se zagotovi skladnost s to 
uredbo, vratar sprejme potrebne ukrepe, s 
katerimi poslovnim uporabnikom omogoči, 
da na ravni svojih storitev ali proizvodov 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Vratar z vsemi 
razumnimi in razpoložljivimi sredstvi in 
tehnikami učinkovito anonimizira podatke 
in preprečuje ponovno identifikacijo. 
Pridobitve privolitve poslovnega 
uporabnika ne oteži bolj kot za svoje 
storitve, vključno z zasnovo proizvoda, 
strukturo, funkcijo ali načinom delovanja, 
ki bi lahko vplival na izbiro in 
avtonomnost uporabnika. Kadar končni 
uporabnik privolitev izrazi neposredno na 
ravni storitev ali proizvodov, ki jih 
poslovni uporabnik ponuja preko ustrezne 
jedrne platformne storitve, ima ta 
privolitev prednost pred katero koli 
privolitvijo, pridobljeno na ravni vratarja.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice in možnosti, vključno s 
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in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti.

privolitvijo, da se njihovi podatki 
kombinirajo z manj personaliziranimi in 
nepersonaliziranimi alternativami, ali 
možnosti iz členov 5 in 6, oziroma ne oteži 
neupravičeno uveljavljanja navedenih 
pravic ali možnosti ter se izogiba uporabi 
vedenjskih tehnik in vmesnikov, ki so 
nepregledni, ne vsebujejo dovolj 
informacij in na katerih ni mogoče 
ustrezno privoliti v oglase, personalizacijo 
ali profiliranje potrošnikov;

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 
12 mesecih od njenega začetka.

1. Komisija lahko na podlagi pritožbe 
ali na lastno pobudo izvede preiskavo trga 
zaradi preučitve, ali bi moral biti ponudnik 
jedrnih platformnih storitev imenovan za 
vratarja v skladu s členom 3(6), ali za 
določitev jedrnih platformnih storitev za 
vratarja v skladu s členom 3(7). Preiskavo 
trga si prizadeva zaključiti s sprejetjem 
sklepa v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 32(4) v 6 mesecih od njenega 
začetka.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v šestih mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v treh mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
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členom 3(6). členom 3(6).

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
člena 5(b) ter točk (e), (f), (h) in (i) 
člena 6(1), kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo ustrezne obveznosti iz 
člena 5 in člena 6(1), kot je opredeljeno v 
sklepu o imenovanju. Komisija določi, da 
se uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), lahko Komisija 
s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 

1. Kadar je iz preiskave trga, ki jo je 
Komisija sprožila na podlagi pritožbe ali 
na lastno pobudo, razvidno, da vratar 
sistematično krši obveznosti iz členov 5 
in 6 ter je dodatno okrepil ali razširil svoj 
položaj vratarja v zvezi z značilnostmi iz 
člena 3(1), lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), takemu vratarju 
naloži kakršne koli ravnalne ali strukturne 
ukrepe, ki so sorazmerni s storjeno 
kršitvijo in potrebni za zagotovitev 
skladnosti s to uredbo. Komisija zaključi 
preiskavo trga s sprejetjem sklepa v šestih 
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začetka. mesecih od njenega začetka.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Komisija lahko, na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo, izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 12 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če Komisija meni, da je to 
potrebno, lahko pred sprejetjem odločitev 
iz odstavka 1 zasliši tudi druge fizične ali 
pravne osebe. Zahtevam teh oseb, da bi jih 
zaslišali, se ugodi, kadar izkažejo zadosten 
interes.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja lahko predložijo 
svoja opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja in zainteresirane 
tretje strani lahko predložijo svoja 
opažanja o predhodnih ugotovitvah 
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predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja predložili pripombe.

3. Sklepi Komisije temeljijo samo na 
ugovorih, v zvezi s katerimi so lahko 
zadevni vratarji, podjetja in podjetniška 
združenja ter zainteresirane tretje strani 
predložili pripombe.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

1. Če ena ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave, sprejme odločitev in utemelji 
svoj sklep o začetku ali zavrnitvi preiskave. 
Če se Komisija odloči, da ni razloga za 
začetek preiskave trga, o tem objavi 
obrazloženo mnenje.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevo podprejo z 2. Vse strani, ki vložijo zahtevo za 
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dokazi. preiskavo trga, zahtevo podprejo z dokazi.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tretje osebe z zakonitim interesom, 
ki zastopajo poslovne ali končne 
uporabnike, lahko Komisiji posredujejo 
dokaze v zvezi s katero koli preiskavo, ki 
se sproži na podlagi odstavkov 1 do 3 tega 
člena. Na podlagi tega Komisija v štirih 
mesecih preuči, ali obstajajo utemeljeni 
razlogi za začetek preiskave v skladu s 
členom 15, členom 16 in členom 17.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Pravica do vložitve pritožbe

1. Tretje osebe, ki zastopajo poslovne 
uporabnike ali končne uporabnike, imajo 
pravico vložiti pritožbo, če se vratar ne 
imenuje ali če ta ne spoštuje pravil ali ne 
izpolnjuje dosledno obveznosti iz členov 3, 
5 in 6, pri čemer lahko tudi zahtevajo 
začetek preiskave trga. Zahtevo podprejo z 
dokazi.
2. Komisija preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek takšne 
preiskave, in o svoji odločitvi v treh 
mesecih obvesti zainteresirane tretje 
strani.

Predlog spremembe 104
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo vse 
ustrezne informacije, ki so jim na voljo in 
ki jih lahko Komisija potrebuje za pripravo 
poročila iz odstavka 1.

3. Države članice zagotovijo vse 
ustrezne informacije, ki so jim na voljo in 
ki jih lahko Komisija potrebuje za pripravo 
poročila iz odstavka 1. Med temi 
informacijami bi bilo treba preučiti 
podatke, ki omogočajo določitev 
poštenosti splošnih pogojev dostopa do 
platformnih storitev, tudi o tokovih 
prihodkov iz oglaševanja in porazdelitvi 
ustreznih deležev prihodkov med tretjimi 
imetniki pravic.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Pripravljavec mnenja: Tiemo Wölken

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije o uredbi o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih). Akt o digitalnih trgih ključno prispeva k 
regulativnemu okviru, saj regulatorju zagotavlja nabor orodij za ukrepanje proti nepoštenim 
poslovnim praksam, ki se jih poslužujejo največja podjetja v digitalnem sektorju in od katerih 
imajo korist samo ona sama. 

Evropska komisija je naredila prvi pomemben korak k reševanju te problematike, ko je 
določila področje uporabe, postopek imenovanja vratarjev in njihove obveznosti. Kljub temu 
pripravljavec mnenja meni, da te določbe niso dovolj ambiciozne, da bi rešile težavo 
nepoštenih tržnih praks in zaviranja inovacij. 

Področje uporabe

Komisija predlaga, naj bo uredba usmerjena v osem jedrnih platformnih storitev. Ker gre za 
zaprt seznam, je malo možnosti za prilagoditev uredbe, da bi lahko zajela nove in nastajajoče 
vrste jedrnih platformnih storitev. Digitalni trgi se hitro razvijajo, zato bi se moral ta vidik 
digitalnega gospodarstva odražati tudi v njegovem regulativnem okviru. Pripravljavec mnenja 
zato predlaga, naj bo omenjeni seznam odprt, da bi bil akt o digitalnih storitvah ustrezen tudi 
za prihodnost. 

Vratarji ne obstajajo le na trgih z velikim številom končnih in poslovnih uporabnikov, prav 
tako niso vratarji le največja podjetja. Komisija bi zato morala imeti možnost, da za vratarje 
imenuje tudi manjša podjetja, ki sicer za to ne izpolnjujejo kvantitativnih meril, vendar na 
svojem trgu vseeno delujejo v tej vlogi.

Postopek imenovanja vratarjev

Sedanji postopek imenovanja v veliki meri temelji na poročanju podjetij samih, ki bi se lahko 
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izkazala za vratarje. Pripravljavec mnenja meni, da bi lahko bil ta postopek učinkovitejši, tako 
da bi zakonodaja zajela vse morebitne vratarje, razen če lahko dokažejo, da v tržnih razmerah, 
v katerih delujejo, niso vratarji v smislu uredbe. Vsa podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za status 
vratarja, bi morala izpolnjevati obveznosti uredbe, ne glede na to, ali poročajo sama ali ne. 
Poleg tega želi pripravljavec mnenja poudariti, kako pomembno je Komisiji omogočiti, da 
določi nove vratarje ne glede na kvantitativne mejne vrednosti, saj bi predvsem na ta način pri 
praktični uporabi uredbe dosegli prožnost.

Obveznosti

V predlogu Komisije so številne obveznosti iz členov 5 in 6 smiselne. Vseeno pa v določbah 
pogosto niso izkoriščene vse možnosti, ki bi lahko bile. 

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se v vsako določbo po potrebi vključijo poslovni in končni 
uporabniki. To je v skladu s ciljem akta o digitalnih storitvah, tj. poslovnim in končnim 
uporabnikom omogočiti, da v celoti izkoristijo gospodarstvo spletnih platform. 

Poleg tega je cilj, da se zagotovi pravičnost, naveden v uvodnih izjavah, dejanske obveznosti 
pa načela pravičnosti ne odražajo. Pripravljavec mnenja zato predlaga, naj se to ključno 
načelo doda členu 5.

Natančneje, pripravljavec mnenja predlaga, naj se prepoved združevanja podatkov iz člena 
5(a) spremeni tako, da se črta možnost privolitve. Izkušnje s splošno uredbo o varstvu 
podatkov so pokazale, da prevladujoče platforme pogosto zlorabljajo dobronamerno 
zasnovane možnosti privolitve in da je informirana privolitev končnega uporabnika praktično 
nemogoča. Edina možnost, da se prepreči morebitna zloraba osebnih podatkov, je torej 
popolna prepoved njihovega združevanja.

Druga pomembna dopolnitev je poostritev zahtev glede preglednosti pri oglaševalskih 
storitvah, ki veljajo za založnike, oglaševalce in druge tretje osebe, da bi lažje preverjali 
učinkovitost in zagotavljanje oglaševalskih storitev v okviru jedrne platformne storitve.

Poleg tega vratarji pogosto dajejo prednost svojim storitvam, da bi jih uporabniki izbrali 
namesto programske opreme tretjih oseb. Pripravljavec mnenja predlaga več sprememb za 
ublažitev te težave in poostritev določbe o interoperabilnosti iz člena 6(f).

Druge določbe

Pripravljavec mnenja predlaga še vrsto sprememb v drugih določbah. Zlasti v členu 11 o 
preprečevanju izogibanja predlaga spremembe za prepoved t. i. temnih vzorcev, katerih 
namen je podzavestno vplivati na izbiro končnega ali poslovnega uporabnika. Poleg tega 
pripravljavec menja poziva, naj se končnim in poslovnim uporabnikom dodeli več pravic pri 
opozarjanju na neizpolnjevanje zahtev s strani vratarjev, poleg tega pa bi jim morali 
omogočiti, da zahtevajo postopek uradnega obveščanja z oceno prek Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in 
zlasti spletne platforme imajo vse 
pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti 
na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove 
poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo 
čezmejno trgovino ter priložnosti za razvoj 
inovacij.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen in odvračanje od nje, vertikalna 
integracija in prednosti na podlagi 
podatkov. Vse te značilnosti lahko skupaj z 
nepoštenim ravnanjem ponudnikov teh 
storitev znatno ogrozijo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev in odvračajo 
od naložb v inovacije za morebitne nove 
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njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja.

operaterje na trgu ter vplivajo na 
pravičnost poslovnega odnosa med 
ponudniki teh storitev ter njihovimi 
poslovnimi in končnimi uporabniki, 
posledica česar je hitro in morebitno 
daljnosežno zmanjševanje izbire poslovnih 
in končnih uporabnikov v praksi, zaradi 
česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja.

(2) Hkrati imajo jedrne platformne 
storitve številne značilnosti, ki jih lahko 
njihovi ponudniki izkoriščajo. Te 
značilnosti jedrnih platformnih storitev 
med drugim vključujejo skrajno ekonomijo 
obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih 
mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali 
končnih uporabnikov. Druge značilnosti 
jedrnih platformnih storitev so zelo močni 
omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, znatna odvisnost 
poslovnih in končnih uporabnikov, učinek 
vezanosti na ponudnika, odsotnost 
večdomnosti končnih uporabnikov za isti 
namen, vertikalna integracija in prednosti 
na podlagi podatkov. Vse te značilnosti 
lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem 
ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ter vplivajo na pravičnost poslovnega 
odnosa med ponudniki teh storitev ter 
njihovimi poslovnimi in končnimi 
uporabniki, posledica česar je hitro in 
morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire 
poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, 
zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev 
dodeljen položaj t. i. vratarja, odvisno od 
njegove velikosti.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Iz tega sledi, da tržni procesi 
pogosto ne morejo zagotoviti pravičnih 
gospodarskih rezultatov v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami. Čeprav se za 
ravnanje vratarjev še naprej uporabljata 
člena 101 in 102 PDEU, je njuno področje 
uporabe omejeno na nekatere primere tržne 
moči (npr. prevladujoč položaj na 
določenih trgih) in protikonkurenčnega 
ravnanja, izvajata pa se naknadno, pri 
čemer so potrebne obsežne preiskave 
pogosto zelo zapletenih dejstev za vsak 
primer posebej. Poleg tega obstoječe pravo 
Unije ne obravnava ali ne obravnava 
učinkovito ugotovljenih izzivov, ki jih za 
dobro delovanje notranjega trga pomeni 
ravnanje vratarjev, ki nimajo nujno 
prevladujočega položaja v smislu 
konkurenčnega prava.

(5) Iz tega sledi, da tržni procesi in 
naknadno konkurenčno pravo pogosto ne 
morejo zagotoviti pravičnih gospodarskih 
rezultatov v zvezi z jedrnimi platformnimi 
storitvami. Čeprav se za ravnanje vratarjev 
še naprej uporabljata člena 101 in 102 
PDEU, je njuno področje uporabe omejeno 
na nekatere primere tržne moči 
(npr. prevladujoč položaj na določenih 
trgih) in protikonkurenčnega ravnanja, 
izvajata pa se naknadno, pri čemer so 
potrebne obsežne preiskave pogosto zelo 
zapletenih dejstev za vsak primer posebej. 
Poleg tega obstoječe pravo Unije ne 
obravnava ali ne obravnava učinkovito 
ugotovljenih izzivov, ki jih za dobro 
delovanje notranjega trga pomeni ravnanje 
vratarjev, ki nimajo nujno prevladujočega 
položaja v smislu konkurenčnega prava.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile 

(6) Vratarji imajo velik vpliv na 
notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih 
trgih zagotavljajo vstopne točke, preko 
katerih lahko številni poslovni uporabniki 
dosežejo končne uporabnike. Negativni 
učinek nepoštenih praks na notranji trg in 
zlasti šibka tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev, vključno z njunimi 
negativnimi družbenimi in gospodarskimi 
posledicami, sta nacionalne zakonodajalce 
in sektorske regulatorje spodbudila k 
ukrepanju. Številne nacionalne regulativne 
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že številne nacionalne regulativne rešitve 
za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, to pa je povečalo tveganje višjih 
stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi 
različnih sklopov nacionalnih regulativnih 
zahtev.

rešitve za obravnavanje nepoštenih praks in 
tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v 
zvezi z nekaterimi od njih so že bile 
sprejete ali predlagane ali pa so v 
postopku sprejemanja. Zaradi tega se je 
pojavilo tveganje različnih regulativnih 
rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega 
trga, kar je povzročilo zmanjšanje pravne 
varnosti na notranjem trgu, to pa je 
povečalo tveganje višjih stroškov 
izpolnjevanja obveznosti zaradi različnih 
sklopov nacionalnih regulativnih zahtev.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti ustrezne 
regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga ter obravnavala obstoječa 
razdrobljenost ali verjeten pojav 
razdrobljenosti na specifičnih področjih, 
zajetih s to uredbo. Čeprav vratarji 
ponavadi uporabijo globalne ali vsaj 
vseevropske poslovne modele in 
algoritemske strukture, lahko v različnih 
državah članicah uporabijo in so v 
nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

(7) Zato bi bilo treba poslovnim in 
končnim uporabnikom jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, v 
celotni Uniji zagotoviti harmonizirane in 
ustrezne regulativne zaščitne ukrepe pred 
nepoštenim ravnanjem vratarjev, da bi se 
olajšalo čezmejno poslovanje znotraj Unije 
in bi se tako izboljšalo pravilno delovanje 
notranjega trga in povečala pravna varnost 
ter obravnavala obstoječa razdrobljenost ali 
verjeten pojav razdrobljenosti na 
specifičnih področjih, zajetih s to uredbo. 
Čeprav vratarji ponavadi uporabijo 
globalne ali vsaj vseevropske poslovne 
modele in algoritemske strukture, lahko v 
različnih državah članicah uporabijo in so 
v nekaterih primerih uporabili različne 
poslovne pogoje in prakse, zaradi česar bi 
lahko nastale razlike med konkurenčnimi 
pogoji za uporabnike jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, to pa bi 
negativno vplivalo na povezovanje na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 7
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih obveznih 
pravil, da bi se na notranjem trgu 
zagotovili tekmovalni in pravični digitalni 
trgi, na katerih delujejo vratarji.

(8) S približevanjem različnih 
nacionalnih zakonodaj bi bilo treba 
odpraviti ovire za svobodo opravljanja in 
prejemanja storitev na notranjem trgu, 
vključno z maloprodajnimi storitvami. Na 
ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno 
usmerjen sklop harmoniziranih učinkovitih 
obveznih pravil, primernih digitalni dobi, 
da bi se na notranjem trgu zagotovili 
tekmovalni in pravični digitalni trgi, na 
katerih delujejo vratarji.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta30 in Direktivo 
(EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in 
Sveta31 ter nacionalna pravila, katerih 
namen je izvrševanje, v nekaterih primerih 
pa izvajanje te zakonodaje Unije.

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo 2002/58/ES28a in 
Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta29, Direktivo 
(EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in 
Sveta30 in Direktivo (EU) 2010/13 
Evropskega parlamenta in Sveta31 ter 
nacionalna pravila, katerih namen je 
izvrševanje, v nekaterih primerih pa 
izvajanje te zakonodaje Unije. Kadar so 
vratarji imetniki pravice iz člena 7(1) 
Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta31a, te pravice ne bi smeli izvajati 
na način, da preprečijo ponovno uporabo 
podatkov ali jo omejijo bolj, kot je 
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določeno v tej uredbi.
__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).
28a Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
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(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
31a Direktiva 96/9/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 
o pravnem varstvu baz podatkov 
(UL L 77, 27.3.1996, str. 20).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 
uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Navedene storitve 
pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo 
velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih 
platformnih storitev se najpogosteje 
pojavljajo kot vratarji za poslovne in 
končne uporabnike z daljnosežnim 
vplivom ter lahko za svoje poslovne in 
končne uporabnike zlahka enostransko 
določajo škodljive poslovne pogoje. 
Skladno s tem se je treba osredotočiti le na 
tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in 
končni uporabniki uporabljajo najpogosteje 
ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki 
tekmovalnosti in nepoštenih praksah 
vratarjev glede na trenutne razmere na trgu 
z vidika notranjega trga očitnejši in večji.

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene 
prakse v digitalnem sektorju so pri 
nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in 
izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za 
razširjene digitalne storitve, ki se pogosto 
uporabljajo in ki večinoma posredujejo 
neposredno med poslovnimi in končnimi 
uporabniki ter pri katerih najbolj 
prevladujejo značilnosti, kot so skrajna 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Navedene storitve 
pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo 
velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih 
platformnih storitev se najpogosteje 
pojavljajo kot vratarji za poslovne in 
končne uporabnike z daljnosežnim 
vplivom ter lahko za svoje poslovne in 
končne uporabnike zlahka enostransko 
določajo škodljive poslovne pogoje. 
Skladno s tem se je treba osredotočiti na 
vse tiste digitalne storitve, ki jih poslovni 
in končni uporabniki uporabljajo 
najpogosteje ter v zvezi s katerimi so 
pomisleki o šibki tekmovalnosti in 
nepoštenih praksah vratarjev glede na 
trenutne in potencialne razmere na trgu z 
vidika notranjega trga očitnejši in večji.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno 
navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku. 

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja, spletni brskalniki in virtualni 
pomočniki lahko vplivajo na veliko število 
končnih uporabnikov in podjetij, kar 
vključuje tudi tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Treba bi jih bilo vključiti 
v opredelitev jedrnih platformnih storitev 
in zato spadajo na področje uporabe te 
uredbe. V digitalnem sektorju so sicer 
šibka tekmovalnost in nepoštene prakse 
pri nekaterih digitalnih storitvah 
pogostejše in izrazitejše kot pri drugih, 
vendar to ne pomeni, da v slednjih niso 
prisotne. Spletne posredniške storitve se 
lahko uporabljajo tudi na področju 
finančnih storitev in lahko posredujejo ali 
se uporabljajo za zagotavljanje takih 
storitev, ki so neizčrpno navedene v 
Prilogi II k Direktivi (EU) 2015/1535 
Evropskega parlamenta in Sveta32. Spletne 
posredniške storitve bi morale biti 
vključene ne glede na tehnologijo, ki se 
uporablja za njihovo zagotavljanje. V tem 
smislu bi morali virtualni ali govorni 
pomočniki in druge povezane naprave 
spadati v področje uporabe te uredbe, ne 
glede na to, ali se programska oprema 
uporablja kot operacijski sistem, spletna 
posredniška storitev ali spletni iskalnik. V 
nekaterih okoliščinah bi moral pojem 
končnih uporabnikov zajemati uporabnike, 
ki se običajno štejejo za poslovne 
uporabnike, vendar v danih razmerah 
jedrnih platformnih storitev ne uporabljajo 
za zagotavljanje blaga ali storitev drugim 
končnim uporabnikom, na primer podjetja, 
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ki za lastne namene uporabljajo storitve 
računalništva v oblaku. 

_____________ _____________
32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 
17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi 
platformnimi storitvami zagotavljajo 
številne druge pomožne storitve, kot so 
storitve identifikacije ali plačilne storitve in 
tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev. Ker vratarji portfelj 
svojih storitev pogosto zagotavljajo kot del 
celovitega ekosistema, do katerega tretji 
ponudniki takih pomožnih storitev nimajo 
dostopa, vsaj ne pod enakimi pogoji, in 
lahko kot pogoj za dostop do jedrnih 
platformnih storitev določijo uporabo ene 
ali več pomožnih storitev, imajo verjetno 
večjo zmožnost in spodbudo, da svojo moč 
vratarja prenesejo s svojih jedrnih 
platformnih storitev in jo izkoristijo pri teh 
pomožnih storitvah, kar negativno vpliva 
na izbiro in tekmovalnost teh storitev.

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi 
platformnimi storitvami zagotavljajo 
številne druge pomožne storitve, kot so 
storitve identifikacije ali plačilne storitve in 
tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje 
plačilnih storitev. Ker vratarji portfelj 
svojih storitev pogosto zagotavljajo kot del 
celovitega ekosistema, do katerega tretji 
ponudniki takih pomožnih storitev nimajo 
dostopa, vsaj ne pod enakimi pogoji, in 
lahko kot pogoj za dostop do jedrnih 
platformnih storitev določijo uporabo ene 
ali več pomožnih storitev, imajo verjetno 
večjo zmožnost in spodbudo, da svojo moč 
vratarja prenesejo s svojih jedrnih 
platformnih storitev in jo izkoristijo pri teh 
pomožnih storitvah, kar negativno vpliva 
na izbiro in tekmovalnost teh storitev. Za 
vratarje, ki opravljajo pomožne storitve, 
kot so dejavnosti maloprodaje ali 
distribucije, ki so končnim uporabnikom 
na voljo poleg jedrnih platformnih storitev 
in ki jih povprečni uporabnik ne ločuje, bi 
se morale uporabljati enake obveznosti 
kot za jedrne platformne storitve.

Predlog spremembe 12
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Stalna tržna kapitalizacija 
ponudnika jedrnih platformnih storitev v 
višini praga ali nad njim v triletnem ali 
daljšem obdobju bi morala podpirati 
domnevo, da ponudnik jedrnih platformnih 
storitev znatno vpliva na notranji trg.

(18) Stalna tržna kapitalizacija 
ponudnika jedrnih platformnih storitev v 
višini mejne vrednosti ali nad njo v 
triletnem ali daljšem obdobju bi morala 
podpirati domnevo, da ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znatno vpliva na 
notranji trg in ustvarja vsaj potencialni 
učinek, kar zadeva vpliv na možnosti 
končnega uporabnika.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ponudniki jedrnih platformnih 
storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne 
vrednosti, vendar lahko z ustrezno 
utemeljenimi argumenti dokažejo, da v 
razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno 
jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo 
objektivnih zahtev za vlogo vratarja, ne bi 
smeli biti neposredno imenovani kot taki, 
ampak šele po nadaljnji preiskavi. Za 
predložitev dokazov, da se domneva na 
podlagi doseganja kvantitativnih mejnih 
vrednosti ne bi smela uporabiti za 
določenega ponudnika, bi moral biti 
odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi 
morala pri oceni upoštevati le elemente, 
neposredno povezane z zahtevami glede 
vloge vratarja, in sicer, ali gre za 
pomembno vstopno točko, ki jo upravlja 
ponudnik z velikim vplivom na notranji trg 
ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in 
trajnim položajem. Utemeljitve iz 
gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi se 
dokazala učinkovitost, ki izhaja iz posebne 
vrste ravnanja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, bi bilo treba zavrniti, 
saj niso upoštevne za imenovanje vratarja. 

(23) Pri ponudnikih jedrnih platformnih 
storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne 
vrednosti, vendar lahko z ustrezno 
utemeljenimi argumenti dokažejo, da v 
razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno 
jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo 
objektivnih zahtev za vlogo vratarja, bi 
morali opraviti nadaljnjo preiskavo. Za 
predložitev dokazov, da se domneva na 
podlagi doseganja kvantitativnih mejnih 
vrednosti ne bi smela uporabiti za 
določenega ponudnika, bi moral biti 
odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi 
morala pri oceni upoštevati le elemente, 
neposredno povezane z zahtevami glede 
vloge vratarja, in sicer, ali gre za 
pomembno vstopno točko, ki jo upravlja 
ponudnik z velikim vplivom na notranji trg 
ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in 
trajnim položajem. Utemeljitve iz 
gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi se 
dokazala učinkovitost, ki izhaja iz posebne 
vrste ravnanja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, torej ne bi smele biti 
sprejete, saj niso upoštevne za imenovanje 
vratarja. Komisiji bi bilo treba omogočiti, 
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Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno 
ovira preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

da sprejme sklep na podlagi kvantitativnih 
mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno 
ovira preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju tržne preiskave in na podlagi 
kvantitativnih mejnih vrednosti. Komisija 
bi si morala pri svoji oceni prizadevati za 
ohranitev in spodbujanje stopnje inovacij, 
kakovosti digitalnih proizvodov in storitev, 
stopnje, do katere so cene pravične in 
konkurenčne, ter stopnje, do katere 
kakovost ali izbira za poslovne in končne 
uporabnike je ali ostaja velika. Upoštevajo 
se lahko elementi, specifični za zadevne 
ponudnike jedrnih platformnih storitev, kot 
so izredno velika ekonomija obsega, zelo 
močni omrežni učinki, zmožnost, da se z 
večstranskostjo teh storitev številni 
poslovni uporabniki povežejo s številnimi 
končnimi uporabniki, učinki vezanosti, 
neobstoj večdomnosti ali vertikalna 
integracija. Poleg tega lahko zelo velika 
tržna kapitalizacija, zelo visoko razmerje 
med vrednostjo lastniškega kapitala in 
dobičkom ali zelo velik promet, ki so ga 
ustvarili končni uporabniki ene same 
jedrne platformne storitve, kaže na trg, ki 
se preveša, ali potencial finančnega vzvoda 
teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
bi bilo treba omogočiti, da sprejme 

(25) Taka ocena je lahko izvedena le ob 
upoštevanju učinkovite tržne preiskave, 
prilagojene pogojem na digitalnem trgu, 
in na podlagi kvantitativnih mejnih 
vrednosti. Komisija bi si morala pri svoji 
oceni prizadevati za ohranitev in 
spodbujanje stopnje inovacij, kakovosti 
digitalnih proizvodov in storitev, stopnje, 
do katere so cene pravične in konkurenčne, 
ter stopnje, do katere kakovost ali izbira za 
poslovne in končne uporabnike je ali ostaja 
velika. Upoštevajo se lahko elementi, 
specifični za zadevne ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, kot so izredno velika 
ekonomija obsega, zelo močni omrežni 
učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo 
teh storitev številni poslovni uporabniki 
povežejo s številnimi končnimi uporabniki, 
učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali 
vertikalna integracija. Poleg tega lahko 
zelo velika tržna kapitalizacija, zelo visoko 
razmerje med vrednostjo lastniškega 
kapitala in dobičkom ali zelo velik promet, 
ki so ga ustvarili končni uporabniki ene 
same jedrne platformne storitve, kaže na 
trg, ki se preveša, ali potencial finančnega 
vzvoda teh ponudnikov. Skupaj s tržno 
kapitalizacijo so visoke stopnje rasti ali 
padajoče stopnje rasti obravnavane v 
povezavi z rastjo donosnosti, primeri 
dinamičnih parametrov, ki so zlasti 
pomembni za opredelitev takih ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, katerih 
položaj se bo predvidoma utrdil. Komisiji 
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odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

bi bilo treba omogočiti, da sprejme 
odločitev, tako da na podlagi razpoložljivih 
dejstev sprejme odločitev v škodo 
ponudnika, kadar ponudnik močno ovira 
preiskavo, tako da ne upošteva 
preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga: ko 
ponudnik storitev pridobi določeno 
prednost pred konkurenti ali morebitnimi 
tekmeci v smislu obsega ali posredniške 
moči, lahko njegov položaj postane 
neomajen, razmere pa bi se lahko razvile 
tako, da bi v bližnji prihodnosti verjetno 
postal trajen in utrjen. Podjetja lahko 
poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno posredovati, preden se trg 
nepovratno prevesi.

(26) Poseben podsklop pravil bi se 
moral uporabljati za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki bodo v bližnji 
prihodnosti predvidoma imeli utrjen in 
trajen položaj. Zaradi enakih specifičnih 
značilnosti jedrnih platformnih storitev so 
te dovzetne za prevešanje trga, in sicer z 
vidika tržnih pogojev in z vidika vedenja 
uporabnikov: ko ponudnik storitev pridobi 
določeno prednost pred konkurenti ali 
morebitnimi tekmeci v smislu obsega ali 
posredniške moči, lahko njegov položaj 
postane neomajen, razmere pa bi se lahko 
razvile tako, da bi v bližnji prihodnosti 
verjetno postal trajen in utrjen. Podjetja 
lahko poskusijo povzročiti to prevešanje in 
postati vratarji z uporabo nekaterih 
nepoštenih pogojev in praks, ki se urejajo s 
to uredbo. V takem primeru se zdi 
primerno učinkovito in usklajeno 
posredovati, preden se trg nepovratno 
prevesi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Takšno zgodnje posredovanje pa bi 
moralo biti omejeno na naložitev le tistih 

(27) Takšno zgodnje posredovanje pa bi 
moralo biti omejeno na naložitev le tistih 
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obveznosti, ki so nujne in ustrezne za 
zagotovitev, da se ohrani tekmovalnost 
zadevnih storitev, ter za preprečitev 
kvalificiranega tveganja nepoštenih 
pogojev in praks. V ta namen so bolj 
neposredno usmerjene obveznosti, ki 
ponudniku zadevnih jedrnih platformnih 
storitev preprečujejo, da bi pri izvajanju 
operacij vzpostavil utrjen in trajen položaj, 
na primer obveznosti, ki onemogočajo 
nepravično izkoriščanje tržne prednosti, ter 
obveznosti, ki olajšujejo menjave in 
večdomnost. Poleg tega bi morala 
Komisija za zagotovitev sorazmernosti 
uporabiti le tiste obveznosti iz zadevnega 
podsklopa, ki so nujne in sorazmerne za 
doseganje ciljev te uredbe, in bi morala 
redno preverjati, ali bi bilo treba te 
obveznosti ohraniti, odpraviti ali 
prilagoditi.

obveznosti, ki so nujne in ustrezne za 
zagotovitev, da se ohrani tekmovalnost 
zadevnih storitev, ter za preprečitev 
kvalificiranega tveganja nepoštenih 
pogojev in praks. V ta namen so bolj 
neposredno usmerjene obveznosti, ki 
ponudniku zadevnih jedrnih platformnih 
storitev preprečujejo, da bi pri izvajanju 
operacij vzpostavil utrjen in trajen položaj, 
na primer obveznosti, ki onemogočajo 
nepravično izkoriščanje tržne prednosti, ter 
obveznosti, ki olajšujejo menjave in 
večdomnost. Poleg tega bi morala 
Komisija za zagotovitev sorazmernosti 
uporabiti le tiste obveznosti iz zadevnega 
podsklopa, ki so nujne in sorazmerne za 
doseganje ciljev te uredbe, in bi morala 
redno preverjati, ali bi bilo treba te 
obveznosti ohraniti, odpraviti ali 
prilagoditi, pri čemer je treba upoštevati 
osnovni cilj, in sicer zagotavljanje okvira 
za razvoj in spodbujanje inovacij.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imenovani vratarji bi morali v zvezi z 
vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 
uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju po regulativnem 
dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
pravicami tretjih oseb.

(29) Vratarji bi morali v zvezi z vsako 
jedrno platformno storitvijo, navedeno v 
zadevnem sklepu o imenovanju, 
izpolnjevati obveznosti iz te uredbe. 
Obvezna pravila bi se morala uporabljati 
ob upoštevanju konglomeratnega položaja 
vratarjev in njihove sposobnosti za 
organizacijo ekosistemov, če je primerno. 
Poleg tega bi morali biti izvedbeni ukrepi 
na podlagi člena 36, ki jih lahko Komisija 
s sklepom naloži vratarju po regulativnem 
dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
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pravicami tretjih oseb.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se 
in zapletene tehnološke narave jedrnih 
platformnih storitev je potrebno redno 
pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, 
ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma 
imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju 
svojih operacij. Da bi se vsem 
udeležencem na trgu, tudi vratarjem, 
zagotovila potrebna gotovost glede 
veljavnih pravnih obveznosti, je treba 
določiti rok za te redne preglede. 
Pomembno je tudi, da se ti pregledi 
izvajajo redno in vsaj vsaka tri leta.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih 
nameravanih in opravljenih pridobitvah 
drugih ponudnikov jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te 
informacije bi bile koristne ne le za 
namene navedenega pregledovanja statusa 
posameznih vratarjev, ampak bodo tudi 
zagotovile informacije, ki so ključne za 
spremljanje širših trendov tekmovalnosti v 
digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo 
koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, 

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost 
pregledovanja statusa vratarjev in možnost 
prilagoditve seznama jedrnih platformnih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali 
vratarji predhodno obveščati Komisijo in 
druge pristojne nacionalne organe o vseh 
svojih nameravanih in opravljenih 
pridobitvah. Te informacije bi bile koristne 
ne le za namene navedenega pregledovanja 
statusa posameznih vratarjev, ampak bodo 
tudi zagotovile informacije, ki so ključne 
za spremljanje širših trendov tekmovalnosti 
na trgih, na katerih vratarji delujejo, 
predvsem v digitalnem sektorju, in bi jih 
zato lahko bilo koristno preučiti v okviru 
tržnih preiskav, predvidenih v tej uredbi.
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predvidenih v tej uredbi.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Pri obveznostih, določenih v 
uredbi, bi lahko upoštevali naravo jedrnih 
platformnih storitev, ki se zagotavljajo. 
Poleg tega je treba zagotoviti možnost 
regulativnega dialoga z vratarji, da bi se 
prilagodile tiste obveznosti, pri katerih 
bodo za zagotovitev učinkovitosti in 
sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti. Da bi 
Komisija povečala učinkovitost postopka 
posodabljanja, bi morala uporabljati tudi 
mehanizem poročanja, ki vključuje 
konkurente, poslovne in končne 
uporabnike ter pristojne nacionalne 
organe, ki bi jo obveščali v primeru ene od 
ugotovljenih praks.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, 
ter bi jo bilo treba proaktivno ter 
nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti 
končnemu uporabniku.

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno s tistimi, 
ki so ustvarjeni z lastnimi storitvami 
vratarja in spletišči tretjih oseb, ter bi jo 
bilo treba proaktivno ter nedvoumno, jasno 
in preprosto predstaviti končnemu 
uporabniku.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Člena 5(a) te uredbe ne bi smeli 
razumeti tako, da bi v skladu z njim lahko 
platforme, ki niso imenovane za vratarje, 
prosto združevale osebne podatke med 
storitvami brez posameznikovega soglasja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev. 
Take omejitve odvračajo poslovne 
uporabnike vratarjev od uporabe 
alternativnih spletnih posredniških storitev, 
kar omejuje tekmovalnost med 
platformami, to pa omejuje izbiro 
alternativnih spletnih posredniških 
kanalov za končne uporabnike. Za 
zagotovitev, da lahko poslovni uporabniki 
spletnih posredniških storitev vratarjev 
svobodno izbirajo alternativne spletne 
posredniške storitve in določajo različne 
pogoje, pod katerimi ponujajo svoje 
proizvode ali storitve končnim 
uporabnikom, se vratarjem ne bi smelo 
dovoliti, da poslovne uporabnike omejujejo 
pri določanju različnih poslovnih pogojev, 
vključno s ceno. Ta prepoved bi se morala 
uporabljati za vsak ukrep z enakovrednim 
učinkom, na primer zvišanje višine 
provizije ali umik ponudb poslovnih 
uporabnikov s seznama.

(37) Vratarji lahko zaradi svojega 
položaja v nekaterih primerih omejijo 
zmožnost poslovnih uporabnikov svojih 
spletnih posredniških storitev, da končnim 
uporabnikom ponujajo blago ali storitve 
pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, 
preko drugih spletnih posredniških storitev, 
lastnega vmesnika ali njihovih lastnih 
spletnih mest oziroma neposrednih 
distribucijskih kanalov. Take omejitve 
odvračajo poslovne uporabnike vratarjev 
od uporabe alternativnih spletnih 
posredniških storitev, kar omejuje 
tekmovalnost med platformami, to pa 
omejuje izbiro alternativnih distribucijskih 
kanalov, vključno z alternativnimi 
spletnimi posredniškimi kanali za končne 
uporabnike. Za zagotovitev, da lahko 
poslovni uporabniki spletnih posredniških 
storitev vratarjev svobodno izbirajo 
alternativne spletne posredniške storitve in 
določajo različne pogoje, pod katerimi 
ponujajo svoje proizvode ali storitve 
končnim uporabnikom, se vratarjem ne bi 
smelo dovoliti, da poslovne uporabnike 
omejujejo pri določanju različnih 
poslovnih pogojev, vključno s ceno. Ta 
prepoved bi se morala uporabljati za vsak 
ukrep z enakovrednim učinkom, na primer 
zvišanje višine provizije, umik ponudb 
poslovnih uporabnikov s seznama ali 
slabša razvrstitev zanje.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 

(38) Da bi se preprečilo dodatno 
povečanje odvisnosti poslovnih 
uporabnikov od jedrnih platformnih 
storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim 
uporabnikom teh vratarjev omogočiti 
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svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih 
platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi 
bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne 
uporabnike omejevali pri dostopu do teh 
storitev in njihovi uporabi s programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.

svobodo pri promociji in izbiri 
distribucijskega kanala, ki se jim zdi 
najprimernejši za komuniciranje s 
končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni 
uporabniki že pridobili preko jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi 
končnim uporabnikom omogočiti 
svobodno izbiro ponudb teh poslovnih 
uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi 
bodisi prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja, če je ustrezno, bodisi preko 
neposrednega distribucijskega kanala 
poslovnega uporabnika ali drugega 
posrednega distribucijskega kanala, ki ga 
zadevni poslovni uporabnik morda 
uporablja. To bi moralo veljati za 
promocijo ponudb ter sklepanje pogodb 
med poslovnimi in končnimi uporabniki. 
Poleg tega se nikakor, tudi ne z uporabo 
tehničnih omejitev, ne bi smela ogrožati ali 
omejevati zmožnost končnih uporabnikov 
za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, 
funkcij ali drugih storitev ali proizvodov, 
predvsem zunaj jedrnih platformnih 
storitev vratarja. Vratarjem bi bilo treba 
zlasti preprečiti, da bi končne uporabnike 
omejevali pri dostopu do teh zakonito 
pridobljenih digitalnih vsebin in storitev 
in njihovi uporabi s strojno ali programsko 
aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni 
platformni storitvi. Naročnikom na spletno 
vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom 
prek programske aplikacije ali je bila 
kupljena v trgovini s programskimi 
aplikacijami, se na primer ne bi smel 
preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na 
programski aplikaciji, ki deluje na jedrni 
platformni storitvi vratarja, samo zato, ker 
ni bila kupljena s prenosom preko te 
programske aplikacije ali je bila kupljena v 
trgovini s programskimi aplikacijami.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
in končnih uporabnikov ter tretjih strani z 
legitimnim interesom za njihovo 
zastopanje, da pri katerem koli ustreznem 
upravnem, sodnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni ali končni uporabniki ali 
tretje strani z legitimnim interesom želeli 
pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih 
praks, kot so diskriminatorni pogoji 
dostopa, neutemeljeno zapiranje računov 
poslovnih ali končnih uporabnikov ali 
nejasni razlogi za umik proizvoda s 
seznama. Zato bi bilo treba prepovedati 
vsako prakso, ki bi kakor koli ovirala ali 
preprečevala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe v jasnem in razumljivem 
jeziku, tudi uporabo zakonitih mehanizmov 
za obravnavo pritožb, vključno z uporabo 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov ali pristojnosti določenih sodišč v 
skladu z zadevnim pravom Unije in 
nacionalnim pravom. Zato to tudi ne bi 
smelo posegati v vlogo vratarjev v boju 
proti nezakoniti vsebini na spletu. Končni 
uporabniki bi morali imeti vse pravice 
poslovnih uporabnikov. 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Storitve identifikacije so ključne za 
poslovanje poslovnih uporabnikov, saj jim 
ne omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba 
(EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli storitve 
identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, 
vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali 
proizvodov končnim uporabnikom, če so 
tem poslovnim uporabnikom na voljo 
druge storitve identifikacije.

(40) Storitve identifikacije in pomožne 
storitve so ključne za gospodarski razvoj 
in poslovanje poslovnih uporabnikov, saj 
jim ne omogočajo le optimizacije storitev v 
obsegu, ki ga omogočata Uredba (EU) 
2016/679 in Direktiva 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ampak 
tudi vzpostavitev zaupanja v spletne 
transakcije v skladu s pravom Unije ali 
nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi 
smeli izkoriščati svojega položaja 
ponudnika jedrnih platformnih storitev in 
od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od 
njih, zahtevati, da katere koli storitve 
identifikacije ali pomožne storitve, ki jih 
zagotavlja vratar, vključijo v zagotavljanje 
svojih storitev ali proizvodov končnim 
uporabnikom, če so tem poslovnim 
uporabnikom na voljo druge storitve 
identifikacije.

__________________ __________________
33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
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programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati tehničnih ovir, zaradi 
katerih je menjavanje težje, nemogoče ali 
neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni, zapleteni in nejasni. Ta 
nejasnost je delno povezana s praksami 
nekaterih platform, vendar je tudi posledica 
velike zapletenosti sodobnega 
programatičnega oglaševanja. Odkar je bila 
uvedena nova zakonodaja o zasebnosti, naj 
bi sektor postal manj pregleden, z 
napovedano odstranitvijo piškotkov tretjih 
oseb pa bo predvidoma postal še manj 
jasen. To je pogosto razlog za 
neinformiranost in neznanje oglaševalcev 
in založnikov o pogojih oglaševalskih 
storitev, ki so jih kupili, ter zmanjšuje 
njihovo zmožnost zamenjave z 
alternativnimi ponudniki storitev spletnega 
oglaševanja. Poleg tega so stroški 
spletnega oglaševanja verjetno višji, kot bi 
bili v pravičnejšem, bolj preglednem in 
tekmovalnem okolju platform. Zaradi teh 
višjih stroškov so verjetno višje tudi cene, 
ki jih končni uporabniki plačujejo za veliko 
vsakdanjih proizvodov in storitev, v zvezi s 
katerimi se uporablja spletno oglaševanje. 
Zato bi morale obveznosti glede 
preglednosti določati, da morajo vratarji 
oglaševalcem in založnikom, ki jim 
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spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja, 
predložiti brezplačne, učinkovite, 
kakovostne, stalne in enostavno dostopne 
informacije v realnem času, ki obema 
stranema omogočajo razumevanje cene, 
plačane za vsako različno oglaševalsko 
storitev, opravljeno v okviru zadevne 
vrednostne verige oglaševanja, in 
razpoložljivost ter vidnost oglasa.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom. V takih okoliščinah 
lahko vratar izkoristi svojo dvojno vlogo, 
tako da podatke, pridobljene v okviru 
transakcij svojih poslovnih uporabnikov na 
osnovni platformi, uporabi za namene 
svojih storitev, pri katerih ponuja podobne 
storitve kot njegovi poslovni uporabniki. 
Tako je lahko na primer, kadar vratar 
poslovnim uporabnikom zagotavlja spletno 
tržnico ali trgovino z aplikacijami, hkrati 
pa ponuja storitve kot spletni trgovec na 
drobno ali ponudnik aplikacijske 
programske opreme, pri čemer konkurira 
istim poslovnim uporabnikom. Da bi se 
vratarjem preprečilo nepravično 
izkoriščanje njihove dvojne vloge, bi bilo 
treba zagotoviti, da se pri ponujanju 
podobnih storitev, kot jih zagotavljajo 
njihovi poslovni uporabniki, vzdržijo 
uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 
podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke, ki niso 
javno dostopni. Ta obveznost bi se morala 

(43) Vratar ima lahko v nekaterih 
okoliščinah dvojno vlogo, in sicer je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev, pri 
čemer svojim poslovnim uporabnikom 
zagotavlja jedrno platformno storitev, 
hkrati pa istim poslovnim uporabnikom 
konkurira pri zagotavljanju enakih ali 
podobnih storitev ali proizvodov istim 
končnim uporabnikom, tudi kot del 
pomožne storitve. V takih okoliščinah 
lahko vratar izkoristi svojo dvojno vlogo, 
tako da podatke, pridobljene v okviru 
transakcij svojih poslovnih uporabnikov na 
jedrni platformi ali transakcij za pomožne 
storitve, uporabi za namene svojih storitev 
ali blaga, pri katerih ponuja podobne 
storitve ali blago kot njegovi poslovni 
uporabniki ali dobavitelji. Tako je lahko na 
primer, kadar vratar poslovnim 
uporabnikom zagotavlja spletno tržnico ali 
trgovino z aplikacijami, hkrati pa ponuja 
storitve kot spletni trgovec na drobno ali 
ponudnik aplikacijske programske opreme, 
pri čemer konkurira istim poslovnim 
uporabnikom ali dobaviteljem. Da bi se 
vratarjem preprečilo nepravično 
izkoriščanje njihove dvojne vloge, bi bilo 
treba zagotoviti, da se pri ponujanju 
podobnih storitev, kot jih zagotavljajo 
njihovi poslovni uporabniki, vzdržijo 
uporabe vseh zbirnih ali nezbirnih 



PE692.792v02-00 484/600 RR\1244436SL.docx

SL

uporabljati za vratarja kot celoto, med 
drugim tudi za njegovo poslovno enoto, ki 
konkurira poslovnim uporabnikom jedrne 
platformne storitve.

podatkov, ki lahko vključujejo 
anonimizirane in osebne podatke, ki niso 
javno dostopni. Ta obveznost bi se morala 
uporabljati za vratarja kot celoto, med 
drugim tudi za njegovo poslovno enoto, ki 
konkurira poslovnim uporabnikom jedrne 
platformne storitve.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali storitve. 
Da bi se končnim uporabnikom omogočila 
izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam vratarja.

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne 
platformne storitve na različne načine 
zagotavlja prednost svojim storitvam in 
proizvodom v škodo enakih ali podobnih 
storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki 
pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je 
lahko, kadar vratar predhodno namesti 
nekatere programske aplikacije ali 
pomožne storitve ali kadar storitev ali 
aplikacijo zagotavlja kot privzeto, ne da bi 
uporabniku ponudil izbiro med 
alternativnimi storitvami. Da bi se 
končnim uporabnikom omogočila izbira, 
jim vratarji ne bi smeli preprečiti 
odstranitve katerih koli predhodno 
nameščenih programskih aplikacij na 
osnovni storitvi platforme ali 
uporabnikovo izbiro omejevati s privzeto 
nastavitvijo storitev in na ta način 
zagotoviti prednost programskim 
aplikacijam ali storitvam vratarja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
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zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema. 
Ta prepoved omejevanja možnosti 
končnih uporabnikov, da nameščajo in 
uporabljajo programske aplikacije tretjih 
oseb ali trgovine z aplikacijami ali 
dostopajo do njih, zato vratarjem ne bi 
smela preprečiti, da prevzamejo zahtevano 
odgovornost v boju proti nezakonitim 
spletnim vsebinam.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Vratarji bi morali imeti možnost 
izvajanja sorazmernih tehničnih ali 
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pogodbenih ukrepov za omejitev možnosti 
končnih uporabnikov za dostop do vseh 
vsebin, ki so nezakonite ali ne spoštujejo 
intelektualne lastnine v programskih 
aplikacijah ali v trgovinah s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj ali diferencirano 
obravnavo v smislu razvrstitve, kot ga 
imajo proizvodi tretjih oseb, ki prav tako 
uporabljajo iste jedrne platformne storitve. 
To lahko na primer velja za proizvode ali 
storitve, vključno z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki so razvrščeni v 
ali ob rezultatih, ki jih sporočijo spletni 
iskalniki, ali ki so delno ali v celoti 
vključeni v rezultate spletnih iskalnikov, 
skupine rezultatov, povezane z določeno 
tematiko, ali prikazani skupaj z rezultati 
spletnega iskalnika, ki jih lahko nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot ločeno ali dodatno storitev 
spletnega iskalnika. Tak prednosten ali 
vdelan prikaz ločene spletne posredniške 
storitve šteje kot dajanje prednosti ne 
glede na to, ali se lahko informacije ali 
rezultati znotraj prednostnih skupin 
specializiranih rezultatov zagotovijo tudi s 
konkurenčnimi storitvami in so kot taki 
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tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

razvrščeni na nediskriminatoren način. 
Drugi primeri so programske aplikacije, 
distribuirane preko trgovin s programskimi 
aplikacijami, ali proizvodi ali storitve, ki so 
poudarjeni in prikazani v viru novic 
družbenega omrežja, ali proizvodi ali 
storitve, uvrščeni med rezultate iskanja ali 
prikazani na spletni tržnici, ali proizvodi 
ali storitve, navedeni v nastavitvah jedrne 
platformne storitve, ali rezultati, ki jih 
ponudi virtualni pomočnik. V navedenih 
okoliščinah ima vratar dvojno vlogo, in 
sicer vlogo posrednika za tretje ponudnike 
in neposrednega ponudnika proizvodov ali 
storitev vratarja, kar lahko vodi v 
nasprotje interesov. Ti vratarji lahko zato 
neposredno ogrožajo tekmovalnost 
zadevnih proizvodov ali storitev v okviru 
zadevnih jedrnih platformnih storitev v 
škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar 
ne nadzira.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel 
s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi 
sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne 
platformne storitve diferencirano ali 
prednostno obravnavati proizvodov ali 
storitev, ki jih ponuja sam ali preko 
poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za 
zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je 
treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki 
se uporabljajo pri takem razvrščanju, na 
splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v 
teh primerih vključevati vse oblike 
relativnega mesta vidnosti, vključno s 
prikazom, oceno, povezovanjem ali 
glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je 
ta obveznost učinkovita in je ni mogoče 
zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za 
vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden 
učinek kot diferencirano ali prednostno 

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel 
s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi 
sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne 
platformne storitve diferencirano ali 
prednostno obravnavati proizvodov ali 
storitev, ki jih ponuja sam ali preko 
poslovnega uporabnika, s katerim 
sodeluje. Za zagotovitev učinkovitosti te 
obveznosti je treba zagotoviti tudi, da so 
tudi pogoji, ki se uporabljajo pri takem 
razvrščanju, na splošno pravični in da 
storitve ali proizvodi vratarja nimajo 
koristi od informacij, pomembnih za 
konkurenco, o konkurenčnih proizvodih 
in storitvah. Razvrščanje bi moralo v teh 
primerih vključevati vse oblike relativnega 
mesta vidnosti, med drugim vključno s 
prikazom, oceno, vrstnim redom, 
povezovanjem ali glasovnimi rezultati. Za 
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obravnavanje pri razvrščanju. Tudi 
smernice, sprejete v skladu s členom 5 
Uredbe (EU) 2019/1150, bi morale olajšati 
izvajanje in izvrševanje te obveznosti34.

zagotovitev, da je ta obveznost učinkovita 
in je ni mogoče zaobiti, bi se morala 
uporabljati tudi za vsak ukrep, ki bi lahko 
imel enakovreden učinek kot diferencirano 
ali prednostno obravnavanje pri 
razvrščanju. Tudi smernice, sprejete v 
skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1150, 
bi morale olajšati izvajanje in izvrševanje 
te obveznosti34.

__________________ __________________
34 Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

34 Obvestilo Komisije: Smernice o 
preglednosti v zvezi z razvrščanjem v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih bi 
bilo menjavanje nemogoče ali 
neučinkovito. Zgolj ponujanje danega 
proizvoda ali storitve potrošnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnim uporabnikom, na primer 
z znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, 
se ne bi smeli šteti za prepovedano oviro 
menjavanju.

(50) Vratarji ne bi smeli omejevati ali 
preprečevati svobodne izbire končnih 
uporabnikov, tako da bi jim tehnično 
preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Tako bi bilo več 
ponudnikom omogočeno, da ponujajo 
svoje storitve, kar bi nazadnje končnemu 
uporabniku zagotovilo večjo izbiro. 
Vratarji bi morali zagotoviti svobodno 
izbiro, ne glede na to, ali so proizvajalci 
strojne opreme, preko katere uporabniki 
dostopajo do zadevnih programskih 
aplikacij ali storitev, in ne smejo ustvarjati 
tehničnih ovir, zaradi katerih bi bilo 
menjavanje nemogoče ali neučinkovito. 
Zgolj ponujanje danega proizvoda ali 
storitve potrošnikom, tudi s predhodno 
namestitvijo, in izboljšanje ponudbe 
končnim uporabnikom, na primer z 
znižanji cen ali izboljšanjem kakovosti, se 
ne bi smeli šteti za prepovedano oviro 
menjavanju.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 
take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 
aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, bi to lahko znatno ogrozilo 
inovativnost ponudnikov teh pomožnih 
storitev in tudi izbiro teh pomožnih storitev 
za končne uporabnike. Zato bi moralo biti 
za vratarje obvezno, da zagotavljajo dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na vorljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost.

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 
take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 
aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki končnim 
uporabnikom ali alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih ta 
uporablja pri zagotavljanju morebitnih 
pomožnih storitev, bi to lahko znatno 
ogrozilo inovativnost ponudnikov teh 
pomožnih storitev in tudi izbiro teh 
pomožnih storitev za končne uporabnike. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
zagotavljajo dostop pod enakimi pogoji do 
istih funkcij operacijskega sistema, strojne 
opreme ali programske opreme, kot so na 
voljo vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost.



PE692.792v02-00 490/600 RR\1244436SL.docx

SL

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem 
in založnikom na zahtevo zagotoviti 
brezplačen dostop do svojih orodij za 
merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih 
oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci 
in založniki pogosto preslabo informirani o 
učinku danega oglasa. Da bi se dodatno 
povečale pravičnost, preglednost in 
tekmovalnost storitev spletnega 
oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so 
popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi 
platformnimi storitvami istega ponudnika, 
bi morali imenovani vratarji oglaševalcem, 
založnikom ali tretjim stranem, ki jih 
oglaševalci in založniki pooblastijo, na 
zahtevo zagotoviti brezplačen, stalen, 
podroben, izčrpen, enostaven dostop v 
realnem času do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, vključno z 
zbirnimi podatki in podatki o uspešnosti, 
ki jih oglaševalci, oglaševalske agencije, ki 
delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja opravljanja 
zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 

(54) Vratarji imajo korist od dostopa do 
velike količine podatkov, ki jih zbirajo ob 
zagotavljanju jedrnih platformnih storitev 
in drugih digitalnih storitev. Za 
zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo 
tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev 
in inovacijskega potenciala dinamičnega 
digitalnega sektorja z omejevanjem 
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zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit in takojšen dostop do 
podatkov, ki so jih zagotovili ali ustvarili 
pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev vratarja, v strukturirani obliki, ki se 
splošno uporablja in je strojno berljiva. To 
bi moralo veljati tudi za vse druge podatke 
na različnih stopnjah združevanja, ki so 
morda potrebni za učinkovito omogočanje 
prenosljivosti. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 
učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije.

zmožnosti poslovnih uporabnikov, da 
učinkovito prenašajo svoje podatke, bi bilo 
treba poslovnim in končnim uporabnikom 
odobriti učinkovit, brezplačen in takojšen 
dostop do podatkov, ki so jih zagotovili ali 
ustvarili pri uporabi zadevnih jedrnih 
platformnih storitev vratarja, v strukturirani 
obliki, ki se splošno uporablja in je strojno 
berljiva. To bi moralo veljati tudi za vse 
druge podatke na različnih stopnjah 
združevanja, ki so morda potrebni za 
učinkovito omogočanje prenosljivosti 
podatkov končnih in poslovnih 
uporabnikov. Zagotoviti bi bilo treba tudi, 
da lahko poslovni in končni uporabniki 
učinkovito prenašajo te podatke v realnem 
času, na primer preko visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje. 
Z olajšanjem menjavanja in večdomnosti 
pa bi se morali povečati izbira za poslovne 
in končne uporabnike ter spodbuda 
vratarjem in poslovnim uporabnikom za 
inovacije.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh 
podatkov. Ta dostop bi bilo treba 
omogočiti tudi tretjim osebam, s katerimi 
so poslovni uporabniki sklenili pogodbo in 
ki delujejo kot obdelovalci teh podatkov za 
poslovne uporabnike. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do zbirnih 
neosebnih podatkov. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so poslovni uporabniki sklenili 
pogodbo in ki delujejo kot obdelovalci teh 
podatkov za poslovne uporabnike. Vratarji 
bi morali z ustreznimi tehničnimi ukrepi 
tudi olajšati dostop do teh podatkov v 
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ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 
ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano 
z zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar 
ne bi smel uporabljati nobenih 
pogodbenih ali drugih omejitev, ki bi 
poslovnim uporabnikom preprečevale 
dostop do zadevnih podatkov, in bi moral 
poslovnim uporabnikom omogočiti, da od 
svojih končnih uporabnikov pridobijo 
soglasje za dostop do teh podatkov in 
njihovo pridobivanje, če se tako soglasje 
zahteva v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
in Direktivo 2002/58/ES. Vratarji bi morali 
z ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

realnem času, na primer z namestitvijo 
visokokakovostnih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri 
raziskavah, izvedenih na platformah 
njihovih poslovnih partnerjev nižje v 
verigi. Dostop vratarjev do tega 
razvrščanja, poizvedb in vpogleda v 
podatke s klikom je pomembna ovira za 
vstop in širitev, kar ogroža tekmovalnost 
storitev spletnih iskalnikov. Zato bi 
moralo biti za vratarje obvezno, da drugim 
ponudnikom teh storitev pod pravičnimi, 
razumnimi in nediskriminatornimi pogoji 

črtano
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zagotovijo dostop do tega razvrščanja, 
poizvedb in vpogleda v podatke s klikom v 
zvezi z brezplačnimi in plačanimi iskanji, 
ki so jih potrošniki opravili v okviru 
storitev spletnih iskalnikov, da bi lahko ti 
tretji ponudniki optimizirali svoje storitve 
in tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi 
bili nepravični ali bi povzročili 
neutemeljeno razlikovanje. Pogoji 
oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji 
dostopa bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do osrednjih platformnih storitev, 
kot so trgovine s programskimi 
aplikacijami, spletnih iskalnikov in 
spletnih storitev družabnih omrežij, 
delujejo kot pomembna vstopna točka za 
poslovne uporabnike, ki želijo doseči 
končne uporabnike, kar lahko negativno 
vpliva na pravico končnih uporabnikov, 
da prejemajo in širijo informacije in ideje, 
navsezadnje pa tudi na pluralnost 
medijev, raznolikost mnenj in 
konkurenčnost. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji na eni strani in poslovnimi 
uporabniki jedrnih platformnih storitev, 
predvsem če so v manjšinskem položaju 
na določenem sektorskem trgu, na primer 
mali založniki medijskih publikacij, in ko 
gre za dostop do njihovega spletnega 
iskalnika in spletnih družabnih omrežij, 
na drugi strani, se tem vratarjem ne bi 
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storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu z 
uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

smelo dovoliti, da določajo splošne 
pogoje, tudi ne za cene, uporabo podatkov 
ali v zvezi z licenciranjem pravic 
poslovnih uporabnikov, ki bi bili 
nepravični ali bi povzročili neutemeljeno 
razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali 
drugi splošni pogoji dostopa ali obravnave 
bi se morali šteti za nepravične, če 
povzročajo neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa ali obravnave se lahko uporabijo 
naslednja referenčna merila: cene ali 
pogoji, ki so jih drugi ponudniki trgovin s 
programskimi aplikacijami določili za 
enake ali podobne storitve; cene ali pogoji, 
ki jih je ponudnik jedrnih platformnih 
storitev določil za drugačne povezane ali 
podobne storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
določil za enake storitve v različnih 
geografskih regijah; cene ali pogoji, ki jih 
je ponudnik jedrnih platformnih storitev 
določil za enako storitev, kot jo ponuja 
vratar. Pri določitvi pravičnosti splošnih 
pogojev dostopa bi morala obstajati 
možnost za preglednejši tok prihodkov 
ponudnikov digitalnih vsebin, kot so 
založniki medijskih publikacij v 
prevladujočem položaju na trgu, zlasti v 
smislu prihodkov od oglaševanja, pa tudi 
distribucije ustreznih deležev prihodka 
avtorjem del, vsebovanih v medijskih 
publikacijah. Ta obveznost ne bi smela 
ustvarjati pravice do dostopa in ne bi smela 
posegati v zmožnost ponudnikov trgovin s 
programskimi aplikacijami, da prevzamejo 
potrebno odgovornost v boju proti 
nezakoniti in neželeni vsebini, kot je 
določena v skladu z uredbo [aktom o 
digitalnih storitvah]. Prav tako ne bi smela 
posegati v možnost poslovnih 



RR\1244436SL.docx 495/600 PE692.792v02-00

SL

uporabnikov, ki so v manjšinskem 
položaju na določenem sektorskem trgu, 
kot so mali založniki medijskih publikacij, 
da ponudijo brezplačne licence, da bi 
zagotovili dostop do svojih vsebin, 
prepoznavnost na spletnih iskalnikih in 
spletnih storitvah družbenega mreženja, 
in ne bi smela posegati v zmožnost 
končnih uporabnikov za vstavljanje 
hiperpovezav v skladu s členom 15(1) 
Direktive (EU) 2019/790.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Imenovani vratarji bi morali v 
trimesečnem obdobju izvajanja obveščati 
Komisijo o tem, kaj nameravajo izvajati in 
kako, da bi zagotovili skladnost s svojimi 
obveznostmi. Te informacije bi morale biti 
na voljo zadevnim tretjim osebam podjetij, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati 
varovanje poslovnih skrivnosti 
imenovanih vratarjev.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne morale, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javnega zdravja 
in varnosti, javnega zdravja ali javne 
varnosti, bi morala Komisija imeti 
možnost, da odloči, da se zadevna 
obveznost ne uporablja za določeno jedrno 
platformno storitev. Vplivanje na te javne 
interese lahko kaže na to, da bi bili stroški 
izvrševanja neke obveznosti za družbo kot 
celoto v nekaterih izjemnih primerih 
previsoki in zato nesorazmerni. Regulativni 
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olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost.

dialog za olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost. Kadar je takšno izvzetje 
odobreno, bi morala Komisija svojo 
odločitev proučiti vsaki dve leti.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, 
ali če je primerno, strukturni ukrepi za 
zagotovitev, da vratar s sistematičnim 
neizpolnjevanjem ene ali več obveznosti iz 
te uredbe, s katerim je dodatno okrepil 
svoj položaj vratarja, ne more ogrožati 
izpolnjevanja ciljev te uredbe. Tako bi na 
primer bilo, če bi se prisotnost vratarja na 
notranjem trgu še povečala, če bi se z 
nadaljnjim povečanjem števila poslovnih 
in končnih uporabnikov dodatno povečala 
njihova gospodarska odvisnost od jedrnih 
platformnih storitev, ki jih zagotavlja 
vratar, in če bi vratar imel korist od večje 
utrjenosti svojega položaja. Komisija bi 
zato morala biti v takih primerih 
pooblaščena za uvedbo kakršnega koli 
ukrepa, bodisi ravnalnega bodisi 
strukturnega, ob ustreznem upoštevanju 
načela sorazmernosti. Strukturna pravna 
sredstva, kot je pravna, funkcionalna ali 
strukturna ločitev, vključno z odprodajo 
podjetja ali njegovih delov, bi se morala 
naložiti le, kadar ni na voljo enako 
učinkovitega ravnalnega ukrepa ali če bi 
kateri koli enako učinkovit ravnalni ukrep 
zadevno podjetje obremenil bolj kot 
strukturni ukrep. Spremembe strukture 
podjetja, kakršna je bila, preden je bilo 
ugotovljeno sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti, bi bile sorazmerne le v primeru 

(64) Komisija bi morala preiskati in 
oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, 
ali če je primerno, strukturni ukrepi za 
zagotovitev, da vratar s sistematičnim 
neizpolnjevanjem ene ali več obveznosti iz 
te uredbe ne more ogrožati izpolnjevanja 
ciljev te uredbe. Komisija bi zato morala 
biti v takih primerih pooblaščena za 
uvedbo kakršnega koli ukrepa, bodisi 
ravnalnega bodisi strukturnega, ob 
ustreznem upoštevanju načela 
sorazmernosti. Strukturna pravna sredstva, 
kot je pravna, funkcionalna ali strukturna 
ločitev, vključno z odprodajo podjetja ali 
njegovih delov, bi se morala naložiti le, 
kadar ni na voljo enako učinkovitega 
ravnalnega ukrepa ali če bi kateri koli 
enako učinkovit ravnalni ukrep zadevno 
podjetje obremenil bolj kot strukturni 
ukrep. Spremembe strukture podjetja, 
kakršna je bila, preden je bilo ugotovljeno 
sistematično neizpolnjevanje obveznosti, bi 
bile sorazmerne le v primeru znatnega 
tveganja, da to sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti izhaja iz same 
strukture zadevnega podjetja.
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znatnega tveganja, da to sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti izhaja iz same 
strukture zadevnega podjetja.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65a) V nujnih primerih, ko bi lahko 
zaradi nove prakse, s katero bi se lahko 
ogrozila tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev ali ki bi lahko bila nepravična, 
nastalo tveganje hude in neposredne 
škode za poslovne ali končne uporabnike 
vratarjev, je pomembno zagotoviti, da 
lahko Komisija naloži začasne ukrepe in s 
tem ustreznemu vratarju začasno naloži 
obveznosti. Ti začasni ukrepi bi morali biti 
sorazmerni in omejeni na to, kar je nujno 
in upravičeno. Uporabljati bi se morali, 
dokler ne bi bila zaključena preiskava 
trga in sprejet ustrezni končni sklep 
Komisije.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. V tem sklepu bi moralo biti tudi 
ugotovljeno, da ni več razloga za 
ukrepanje Komisije.

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. Komisija bi morala imeti pravico, 
da po potrebi zahteva, da se zaveze 
preskusijo, tudi s preskušanjem A/B, da se 
optimizira njihova učinkovitost. Te zaveze 
bi bilo treba po ustreznem obdobju po 
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njihovi uveljavitvi pregledati. Če se pri 
tem pregledu, ki ga opravi Komisija, 
izkaže, da se obveznosti kljub zavezam ne 
izpolnjujejo učinkovito, ima Komisija 
pravico zahtevati njihovo spremembo ali 
jih preklicati;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Ti 
javni organi, telesa ali agencije v državah 
članicah bi morali imeti možnost, da 
Komisiji na lastno pobudo zagotovijo 
ustrezne informacije. Pri izpolnjevanju 
sklepa Komisije morajo podjetja odgovoriti 
na konkretna vprašanja in predložiti 
dokumente.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 

(75) V povezavi s postopki, ki se 
izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba 
zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih 
zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi 
bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob 
zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do 
dobrega upravljanja in obrambe, zlasti 
pravice do vpogleda v spis in pravice do 
zaslišanja, je treba zaščititi zaupne 
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informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.

informacije. Poleg tega bi morala Komisija 
ob upoštevanju zaupnosti informacij 
zagotoviti, da se vsaka informacija, na 
katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v 
tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik 
sklepa razume dejstva in pomisleke, na 
podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod 
nekaterimi pogoji se lahko nekatere 
poslovne evidence, kot je korespondenca 
med odvetniki in njihovimi strankami, 
štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni 
pogoji.Za strani, ki jih obveznosti iz 
členov 5 in 6 neposredno zadevajo, bi se 
moralo šteti, da imajo interes in bi zato 
morale imeti možnost, da izrazijo svoje 
mnenje. Kadar se postopek nanaša na 
proizvode ali storitve, ki jih uporabljajo 
končni uporabniki, bi se moralo šteti, da 
imajo združenja potrošnikov zadosten 
interes.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih 
in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v 
vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za dopolnitev te 
uredbe. Delegirane akte bi bilo treba 
sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo 
določanja kvantitativnih mejnih vrednosti 
za imenovanje vratarjev v skladu s to 
uredbo in v zvezi s posodobitvijo 
obveznosti iz te uredbe, če Komisija na 
podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba 
posodobiti obveznosti, povezane s 
praksami, ki omejujejo tekmovalnost 
jedrnih platformnih storitev ali so 

(77) O nekaterih posameznih sklepih 
Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi 
moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, 
ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182//2011. Komisija bi morala v ta 
svetovalni odbor vključiti tretje strani, ki 
zastopajo prizadete in končne uporabnike. 
Za zagotovitev tekmovalnih in pravičnih 
trgov v digitalnem sektorju v vsej Uniji, na 
katerih delujejo vratarji, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe za dopolnitev te uredbe. 
Delegirane akte bi bilo treba sprejeti zlasti 
v zvezi z metodologijo določanja 
kvantitativnih mejnih vrednosti za 
imenovanje vratarjev v skladu s to uredbo 
in v zvezi s posodobitvijo obveznosti iz te 
uredbe, če Komisija na podlagi preiskave 
trga ugotovi, da je treba posodobiti 
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nepoštene. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija ustrezno posvetuje in da se ta 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

obveznosti, povezane s praksami, ki 
omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene. Zlasti 
je pomembno, da se Komisija ustrezno 
posvetuje in da se ta posvetovanja izvedejo 
v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201636. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

__________________ __________________
36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo o 
boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 
12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78a) Vratarji pogosto opozarjajo na 
sponzorirane rezultate iskanja ali na 
elemente, ki promovirajo njihove lastne 
proizvode in storitve, ter omejujejo 
prikazovanje organskih rezultatov.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 

(79) Cilj te uredbe je zagotoviti 
tekmovalen in pravičen digitalni sektor na 
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splošno ter zlasti tekmovalne in pravične 
jedrne platformne storitve, da bi se 
spodbudile inovacije, visoka kakovost 
digitalnih proizvodov in storitev, pravične 
in konkurenčne cene ter visoka kakovost in 
izbira za končne uporabnike v digitalnem 
sektorju. Tega države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, ampak se lahko to 
zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

splošno ter zlasti dostopne jedrne 
platformne storitve, da bi spodbudili 
inovacije, visoko kakovost digitalnih 
proizvodov in storitev, pravične in 
konkurenčne cene ter visoko kakovost in 
izbiro za končne uporabnike v digitalnem 
sektorju znotraj harmoniziranega 
digitalnega trga. Tega države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak se lahko 
to zaradi poslovnega modela in operacij 
vratarjev ter obsega in učinkov njihovih 
operacij ter zaradi potrebe po ohranjanju 
ustreznega ravnotežja na digitalnem trgu 
ob hkratnem doseganju cilja spodbujanja 
inovacij v celoti doseže le na ravni Unije. 
Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 11, 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta uredba spoštuje temeljne 
pravice in načela, ki jih priznava 
predvsem Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti njeni členi 11, 
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16, 47 in 50. Ta uredba se zato razlaga in 
uporablja v skladu s temi pravicami in 
načeli.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe.

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence in nepoštenim 
tržnim praksam v odnosih med podjetji, če 
te obveznosti niso povezane s tem, da 
imajo zadevna podjetja status vratarja v 
smislu te uredbe.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne 
posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki 
prepovedujejo protikonkurenčne 
sporazume, sklepe podjetniških združenj, 
usklajena ravnanja in zlorabe 
prevladujočega položaja; nacionalnih 
pravil o konkurenci, ki prepovedujejo 
druge oblike enostranskega ravnanja, 

6. Ta uredba ne posega v uporabo 
členov 101 in 102 PDEU ter ju dopolnjuje. 
Prav tako ne posega v uporabo: 
nacionalnih pravil, ki prepovedujejo 
protikonkurenčne sporazume, sklepe 
podjetniških združenj, usklajena ravnanja 
in zlorabe prevladujočega položaja; 
nacionalnih pravil o konkurenci, ki 
prepovedujejo druge oblike enostranskega 



RR\1244436SL.docx 503/600 PE692.792v02-00

SL

kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso 
vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih 
obveznosti; Uredbe Sveta (ES) 
št. 139/200438 in nacionalnih pravil o 
nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 
in Uredbe (EU) …./.. Evropskega 
parlamenta in Sveta39. 

ravnanja, kolikor se uporabljajo za 
podjetja, ki niso vratarji, ali vratarjem ne 
nalagajo dodatnih obveznosti; Uredbe 
Sveta (ES) št. 139/200438 in nacionalnih 
pravil o nadzoru združitev; Uredbe 
(EU)2019/1150; Uredbe (EU) 2016/679; 
Direktive 2002/58; in Uredbe (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta39, 
Direktive 2005/29/ES o nepoštenih 
poslovnih praksah, Direktive Sveta 
93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v 
potrošniških pogodbah in Direktive 
2010/13/EU o opravljanju avdiovizualnih 
medijskih storitev39a.

____________________ ______________________

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

39 Uredba (EU) …/.. Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.
39a UL L 95, 15.4.2010, str. 1.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni organi ne sprejemajo 
sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki 
ga je Komisija sprejela v skladu s to 
uredbo. Komisija in države članice pri 
izvršilnih ukrepih tesno sodelujejo in se 
usklajujejo.

7. Nacionalni organi ne sprejemajo 
sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki 
ga je Komisija sprejela v skladu s to 
uredbo. Komisija in države članice pri 
izvršilnih ukrepih tesno sodelujejo in se 
usklajujejo ter nudijo pomoč državam 
članicam, ki zanjo zaprosijo.

Predlog spremembe 57
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spletne posredniške storitve; (a) spletne posredniške storitve, 
vključno s spletnimi tržnicami in 
trgovinami s programskimi aplikacijami;

Predlog spremembe 58

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi 
izmenjavami in vsemi drugimi 
oglaševalskimi posredniškimi storitvami, 
ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

(h) spletne storitve oglaševanja, 
vključno z oglaševalskimi omrežji, 
oglaševalskimi izmenjavami in vsemi 
drugimi oglaševalskimi posredniškimi 
storitvami, ki jih zagotavlja ponudnik 
katerih koli jedrnih platformnih storitev iz 
točk (a) do (g);

Predlog spremembe 59

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) storitve združevanja plačil;

Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) vgrajene digitalne storitve v 
vozilih;

Predlog spremembe 61
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka h c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hc) storitve povezane televizije;

Predlog spremembe 62

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) spletni brskalniki;

Predlog spremembe 63

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) virtualni pomočniki;

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se 
ponujajo preko spletnih posredniških 
storitev ali spletnih storitev družbenega 
mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše 
rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot 
jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki spletnih posredniških storitev 
ali spletnih storitev socialnega mreženja 
oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne 
glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo 
za tako predstavitev, organizacijo ali 
sporočilo;

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno 
mesto vidnosti blaga ali storitev, kot jih 
predstavijo, organizirajo ali sporočijo 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
vključno s trgovinami s programskimi 
aplikacijami in virtualnimi pomočniki, ne 
glede na tehnična sredstva, ki jih pri tem 
uporabijo;
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Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „virtualni pomočnik“ pomeni 
programsko opremo, ki se odziva na ustne 
ali pisne ukaze končnih uporabnikov, 
izražene v netehničnem jeziku, ter sama 
ali v imenu končnega uporabnika prek 
informacijskih sistemov opravlja naloge 
ali storitve, kot so iskalne poizvedbe, 
dostopanje do drugih digitalnih storitev in 
interakcija z njimi v imenu končnega 
uporabnika;

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „spletni brskalniki“ pomeni 
neodvisne ali vgrajene programske 
aplikacije za dostop do informacij, ki 
gostujejo na spletnih strežnikih in 
omrežjih, kot je internet, in interakcijo z 
njimi;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23c) „rezultati iskanja“ pomeni kakršne 
koli informacije v kateri koli obliki, 
vključno z besedili, grafiko, glasom ali 
drugimi oblikami, ki jih ponudnik jedrnih 
platformnih storitev da v odgovor na 
pisno ali ustno iskalno poizvedbo in so s 
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to poizvedbo povezane, ne glede na to, ali 
so informacije organski rezultat, plačan 
rezultat, neposreden odgovor ali kateri 
koli proizvod, storitev ali informacija, 
ponujena v povezavi z organskimi 
rezultati ali prikazana skupaj z njimi 
oziroma delno ali v celoti vključena vanje;

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka 23 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23d) „pristojni nacionalni organ“ 
pomeni nacionalni organ, ki ga država 
članica imenuje za pristojnega v smislu in 
za namene te uredbe, zlasti člena 17;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23e) „privolitev“ posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pomeni prostovoljno, izrecno, informirano 
in nedvoumno izjavo volje posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
kot je opredeljena v členu 4(11) Uredbe 
(EU) 2016/679;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23f) „storitve združevanja plačil“ 
pomenijo tehnične storitve v smislu člena 
3(j) Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki omogočajo 
poslovne dejavnost iz Priloge I k Direktivi 
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(EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta 
in Sveta na podlagi pogodbenega 
razmerja med ponudnikom storitve 
združevanja plačil in tretjimi ponudniki;

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23g) „vgrajene digitalne storitve v 
vozilih“ pomeni programsko opremo, ki je 
vgrajena v vozila, tudi za namene 
vpogleda v zmogljivost vozila in vedenje 
voznika ali za dostop do avdiovizualnih 
medijskih vsebin;

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23h) „povezani televizor“ pomeni 
televizijski sprejemnik, ki je povezan z 
internetom in uporabniku omogoča 
izvajanje spletnih dejavnosti, vključno s 
pretakanjem glasbe in videovsebin ali 
gledanjem slik;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter 

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni ali končni 
uporabniki dosežejo druge končne ali 
poslovne uporabnike, ter
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima pri izvajanju svojih operacij 
utrjen in trajen položaj ali se predvideva, 
da bo tak položaj imel v bližnji 
prihodnosti.

(c) ima pri izvajanju svojih operacij 
utrjen in trajen položaj ali se na podlagi 
objektivne ocene pristojnega organa ob 
upoštevanju preteklih in predvidenih 
stopenj rasti in koncentracije na trgu 
predvideva, da bo tak položaj imel tudi v 
prihodnosti. 

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predpostavlja se, da ponudnik 
jedrnih platformnih storitev izpolnjuje:

2. Predpostavlja se, da ponudnik 
jedrnih platformnih storitev izpolnjuje eno 
od naslednjih meril:

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja jedrno platformno storitev, ki 
ima več kot 45 milijonov mesečno 
aktivnih končnih uporabnikov, ki imajo 
sedež ali se nahajajo v Uniji, in več kot 
10 000 letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov s sedežem v Uniji v zadnjem 
poslovnem letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar 
zagotavlja eno ali več jedrnih platformnih 
storitev, od katerih ima vsaka mesečno več 
kot 45 milijonov končnih uporabnikov, ki 
imajo sedež ali se nahajajo v Uniji, ali 
letno več kot 10 000 poslovnih 
uporabnikov s sedežem v Uniji v zadnjem 
poslovnem letu;

za namene prvega pododstavka se mesečno 
aktivni končni uporabniki nanašajo na 
povprečno število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov v večjem delu 

za namene prvega pododstavka se izraz 
končni uporabniki nanaša na povprečno 
število končnih uporabnikov v večjem delu 



PE692.792v02-00 510/600 RR\1244436SL.docx

SL

zadnjega poslovnega leta; zadnjega poslovnega leta;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo v treh mesecih po 
izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži 
zadevne informacije iz odstavka 2. 
Navedeno uradno obvestilo vključuje 
zadevne informacije iz odstavka 2 za vsako 
jedrno platformno storitev ponudnika, ki 
izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). 
Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar 
druga osnovna storitev platform 
individualno izpolni mejne vrednosti iz 
točke 2(b).

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega vse mejne 
vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno 
obvesti Komisijo v enem mesecu po 
izpolnitvi navedenih mejnih vrednosti in ji 
predloži zadevne informacije iz odstavka 2. 
Obvestilo vključuje relevantne informacije 
o kvantitativnih mejnih vrednostih iz 
odstavka 2 za vsako jedrno platformno 
storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne 
vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo 
se posodobi vedno, kadar druga osnovna 
storitev platform individualno izpolni 
mejne vrednosti iz točke 2(b).

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija brez nepotrebnega 
odlašanja in najpozneje 60 dni po prejemu 
popolnih informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni 
ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži 
dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ponudnik ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1.

4. Komisija brez nepotrebnega 
odlašanja in najpozneje 60 dni po prejemu 
popolnih informacij iz odstavka 3 imenuje 
ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki 
izpolnjuje vse mejne vrednosti iz 
odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni 
ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži 
dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi 
dokaže, da v okoliščinah, v katerih se 
zadevne jedrne platformne storitve 
zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov 
iz odstavka 6 ne izpolnjuje zahtev iz 
odstavka 1.

Kadar vratar predloži ustrezno utemeljene Kadar vratar predloži ustrezno utemeljene 
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trditve, s katerimi dokaže, da ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1, Komisija uporabi 
odstavek 6, da oceni, ali so merila iz 
odstavka 1 izpolnjena.

trditve, s katerimi dokaže, da ne izpolnjuje 
zahtev iz odstavka 1, Komisija uporabi 
odstavek 6, da oceni, ali so merila iz 
odstavka 1 izpolnjena.

Če ponudnik jedrne platformne storitve v 
roku, ki ga določi Komisija, ne predloži 
vseh ustreznih informacij, ki so potrebne 
za odločitev glede njegovega imenovanja 
za vratarja v skladu s členom 3(2), sme 
Komisija tega ponudnika imenovati za 
vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) druge strukturne značilnosti trga. (f) druge strukturne značilnosti trga, 
kot je stopnja večdomnosti med podjetji in 
končnimi uporabniki jedrnih platformnih 
storitev, ki se zagotavljajo.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi 
razvoj teh elementov.

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi 
kratkoročni razvoj teh elementov.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti 
iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela 
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preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila 
Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je 
bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da navedenega 
ponudnika imenuje za vratarja.

preiskovalnih ukrepov, ki jih je v skladu s 
poglavjem V te uredbe določila Komisija, 
in se to nadaljuje po tem, ko je bil pozvan, 
da jih v razumnem roku izvede in predloži 
ugotovitve, ima Komisija pravico, da tega 
ponudnika imenuje za vratarja.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, ki 
jih je določila Komisija, in se to nadaljuje 
po tem, ko je bil ponudnik pozvan, naj jih 
v razumnem roku izvede in predloži 
ugotovitve, ima Komisija pravico, da 
navedenega ponudnika imenuje za vratarja 
na podlagi razpoložljivih dejstev.

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, 
ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih 
vrednosti iz odstavka 2, ne izvede 
precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, ki 
jih je v skladu s poglavjem V te uredbe 
določila Komisija, in se to nadaljuje po 
tem, ko je bil pozvan, naj jih v razumnem 
roku izvede in predloži ugotovitve, ima 
Komisija pravico, da tega ponudnika 
imenuje za vratarja na podlagi 
razpoložljivih dejstev.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 
mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, 
preko katere dosežejo končne uporabnike, 
kot je navedeno v točki 1(b).

7. Komisija za vsakega vratarja, 
določenega v skladu z odstavkom 4 ali 
odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki 
mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih 
jedrnih platformnih storitev, ki se 
opravljajo v okviru tega istega podjetja in 
ki posamično delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne ali končne 
uporabnike, preko katere dosežejo končne 
ali poslovne uporabnike, kot je navedeno v 
točki 1(b).



RR\1244436SL.docx 513/600 PE692.792v02-00

SL

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz 
členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi 
jedrne platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

8. Vratar čim prej izpolni obveznosti 
iz členov 5 in 6, vsekakor pa ne kasneje 
kot v treh mesecih po vključitvi jedrne 
platformne storitve na seznam iz 
odstavka 7 tega člena.

Predlog spremembe 85

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obstajajo nove pomembne 
informacije, ki pred sprejetjem sklepa še 
niso bile preučene;

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija redno in najmanj vsaki 
dve leti pregleda, ali imenovani vratarji še 
naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) 
oziroma ali navedene zahteve izpolnjujejo 
novi ponudniki jedrnih platformnih 
storitev. Z rednim pregledom se tudi 
preveri, ali je treba prilagoditi seznam 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
vratarja.

2. Komisija redno, najmanj pa vsaka 
tri leta, pregleda, ali imenovani vratarji še 
vedno izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) 
oziroma ali navedene zahteve izpolnjujejo 
novi ponudniki jedrnih platformnih 
storitev. Z rednim pregledom se tudi 
preveri, ali je treba prilagoditi seznam 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
vratarja.
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Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi in posodobi 
seznam vratarjev ter seznam jedrnih 
platformnih storitev, v zvezi s katerimi 
morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Komisija da javno na voljo in s 
podporo pristojnih nacionalnih organov 
posodablja seznam vratarjev ter seznam 
jedrnih platformnih storitev, v zvezi s 
katerimi morajo stalno izpolnjevati 
obveznosti iz členov 5 in 6, posodobi pa ga 
tudi vsakič, ko to zahteva Svet Evropske 
unije ali Evropski parlament.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vratar v odnosu do poslovnih 
uporabnikov ravna pravično in ne 
uporablja praks, ki bi jim onemogočale 
učinkovito tekmovanje z njegovimi 
lastnimi jedrnimi platformnimi storitvami 
ali z drugimi storitvami, ki jih zagotavlja 
sam ali tretje osebe, kot so na primer 
prednostno obravnavanje, cenovne 
prednosti, črtanje s seznama ponudb 
poslovnih uporabnikov ali višje provizije 
ali ukrepi s podobnim učinkom.

Obrazložitev

Da se obveznosti vratarjev uskladijo z uvodnimi izjavami 32, 33 in 34, je treba v člen 5 
vključiti splošno načelo pravičnosti. S tem se zagotovi pravično izvajanje jedrnih platformnih 
storitev, če s svojimi storitvami neposredno konkurirajo poslovnim uporabnikom. 
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih 
drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni uporabnik 
izrecno izbiro in je dal privolitev v smislu 
Uredbe (EU) 2016/679 ;

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz drugih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb ter 
poslovnih ali končnih uporabnikov ne 
vpisuje v svoje druge storitve, da bi združil 
osebne podatke, razen če je imel končni 
uporabnik glede tega izrecno izbiro in je 
dal privolitev v smislu Uredbe (EU) 
2016/679 ter vratar lahko dokaže, da je 
kombiniranje osebnih podatkov tehnično 
potrebno za to, da se poslovnemu ali 
končnemu uporabniku zagotovi jedrna ali 
pomožna storitev; uporabnikom se za vsak 
nov primer kombiniranja osebnih 
podatkov med storitvami, za katere so se 
prijavili, predloži jasen in zlahka 
razumljiv poziv za privolitev. Če je končni 
uporabnik dobil izrecno izbiro in zanjo ni 
dal privolitve ali je privolitev umaknil, mu 
vratar ne ponuja drugačnih ali 
poslabšanih storitev v primerjavi s 
storitvami, ponujenimi končnemu 
uporabniku, ki je privolitev dal, razen če 
je privolitev nujna za zagotovitev enake 
kakovosti storitve; 

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, 
da končnim uporabnikom ponujajo enake 
proizvode ali storitve preko spletnih 
posredniških storitev tretjih oseb po cenah 
ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali 
pogojev, ponujenih prek spletnih 

(b) ne uporablja pogodbenih 
obveznosti, ki bi poslovnim uporabnikom 
onemogočale, da končnim uporabnikom 
ali drugim poslovnim uporabnikom sami 
ali kako drugače ponujajo enake proizvode 
ali storitve preko spletnih posredniških 
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posredniških storitev vratarja; storitev tretjih oseb po cenah ali pod 
pogoji, ki se razlikujejo od cen ali pogojev, 
ponujenih prek spletnih posredniških 
storitev vratarja;

Predlog spremembe 91

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da ga obveščajo o različnih 
cenah ali pogojih, ki jih uporabljajo v 
lastnih distribucijskih kanalih ali drugod;

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo ponudb končnim uporabnikom, 
ki so jih pridobili preko jedrne platformne 
storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi 
uporabniki ne glede na to, ali v ta namen 
uporabljajo jedrne platformne storitve 
vratarja ali ne, ter omogočanje končnim 
uporabnikom, da imajo prek jedrnih 
platformnih storitev vratarja dostop do 
vsebine, naročnin, funkcij ali drugih 
elementov in jih uporabljajo s pomočjo 
programske aplikacije poslovnega 
uporabnika, kadar so končni uporabniki te 
elemente pridobili od zadevnega 
poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;

(c) poslovnim uporabnikom omogoča 
promocijo drugačnih ponudb končnim 
uporabnikom, ki so jih pridobili preko 
jedrne platformne storitve, sklepanje 
pogodb s temi končnimi uporabniki ali 
prejemanje plačila za izvedene storitve ne 
glede na to, ali v ta namen uporabljajo 
jedrne platformne storitve vratarja ali ne, 
ter omogočanje končnim uporabnikom, da 
imajo prek jedrnih platformnih storitev 
vratarja dostop do vsebine, naročnin, 
funkcij ali drugih elementov in jih 
uporabljajo s pomočjo programske 
aplikacije poslovnega uporabnika, kadar so 
končni uporabniki te elemente pridobili od 
zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi 
uporabljali jedrne platformne storitve 
vratarja;
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Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) poslovnim ali končnim 
uporabnikom ali tretjim ponudnikom 
pomožnih niti posredno niti neposredno 
ne preprečuje oziroma jim ne omejuje, da 
bi se v zvezi s praksami vratarjev obrnili 
na ustrezni javni ali sodni organ;

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da v okviru 
storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi 
platformnimi storitvami vratarja, 
uporabljajo ali ponujajo storitve tega 
vratarja ali zagotavljajo interoperabilnost z 
njimi;

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da se 
naročijo na katero koli drugo jedrno 
platformno storitev, ki je opredeljena v 
skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne 
vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se registrirajo 
vanjo kot pogoj za dostop do katere koli 
njegove jedrne platformne storitve, 
določene v skladu z navedenim členom, ali 
vpis ali registracijo vanjo;

(f) od poslovnih uporabnikov ali 
končnih uporabnikov ne zahteva, da 
uporabljajo ali se naročijo na katero koli 
drugo jedrno platformno storitev, ki je 
opredeljena v skladu s členom 2, in 
pomožne storitve ali se registrirajo vanje 
kot pogoj za dostop do katere koli njegove 
jedrne platformne storitve, določene v 
skladu z navedenim členom, ali za vpis ali 
registracijo vanjo;
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Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) posameznim oglaševalcem in 
založnikom, ki jim zagotavlja storitve 
oglaševanja, ali tretjim stranem s 
pooblastilom oglaševalcev in založnikov 
na zahtevo brezplačno in v realnem času 
predloži relevantne, stalne, podrobne, 
izčrpne in zlahka dostopne informacije o 
ponudbah oglaševalcev in oglaševalskih 
posrednikov, o ceni, ki sta jo plačala 
oglaševalec in založnik, ter znesku ali 
nadomestilu, plačanem založniku za objavo 
zadevnega oglasa in vsako posamezno 
zadevno storitev oglaševanja, ki jo je 
opravil vratar, vključno z zbirnimi podatki 
in podatki o uspešnosti, in sicer tako, da 
lahko oglaševalci in založniki z lastnimi 
orodji izvedejo preverbe in meritve, s 
katerimi ocenijo uspešnost jedrnih 
storitev, ki jim jih zagotavlja vratar, brez 
poseganja v Uredbo (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) poslovnim ali končnim 
uporabnikom ne vsiljuje programskih 
aplikacij ali storitev, ki se uporabljajo v 
okviru jedrnih platformnih storitev ali 
skupaj z njimi, niti pogodbenih licenčnih 
sporazumov, ki bi omejevali zmožnost ali 
ekonomsko spodbudo končnih 
uporabnikov za uporabo programskih 
aplikacij ali storitev tretjih oseb in/ali bi 
prednostno obravnavali vratarjeve lastne 
izdelke ali storitve;
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Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov; 

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se zagotovijo ali 
ustvarijo z dejavnostmi ali v okviru 
dejavnosti teh poslovnih ali končnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali njegovimi pomožnimi 
storitvami, ali ki jih predložijo ti poslovni 
uporabniki njegovih jedrnih platformnih 
storitev ali njegovih pomožnih storitev ali 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov; 

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako odstranitev 
v zvezi s programskimi aplikacijami, ki so 
bistvene za delovanje operacijskega 
sistema ali naprave in jih tretje osebe 
tehnično ne morejo ponujati kot 
samostojnih aplikacij; 

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve in spremembe privzetih 
nastavitev brez poseganja v možnost 
vratarja, da omeji tako odstranitev v zvezi s 
programskimi aplikacijami, za katere mora 
vratar dokazati, da so bistvene za 
delovanje operacijskega sistema ali 
naprave in jih tretje osebe tehnično ne 
morejo ponujati kot samostojne aplikacije; 
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) dopušča in tehnično omogoča 
namestitev, privzeto nastavitev, 
interoperabilnost in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij tretjih oseb ali 
trgovin s programskimi aplikacijami ali 
odložišč, ki uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter dopušča in omogoča, da se do 
teh programskih aplikacij, trgovin s 
programskimi aplikacijami ali odložišč 
nediskriminirano dostopa s sredstvi, ki 
niso jedrne platformne storitve navedenega 
vratarja. Po namestitvi programske 
aplikacije tretje strani ali trgovine s 
programskimi aplikacijami mora vratar 
poslovnemu ali končnemu uporabniku 
dati jasno vedeti, da se mora odločiti glede 
novih privzetih nastavitev. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti njegove lastne strojne opreme 
ali operacijskega sistema, pod pogojem, da 
so ti sorazmerni ukrepi ustrezno 
utemeljeni;

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 

(d) pri razvrščanju, prikazovanju, 
namestitvi, aktivaciji in nastavitvah 
storitev in proizvodov, ki jih zagotavlja 
vratar sam ali katera koli tretja oseba, ki 
pripada istemu podjetju, ne obravnava 
drugače ali ugodneje v primerjavi s 
podobnimi storitvami ali proizvodi tretje 
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nediskriminatorne pogoje; osebe ali tretjih oseb ter za tako 
razvrščanje uporablja pregledne, pravične 
in nediskriminatorne pogoje;

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja, vključno z izbiro ponudnika 
dostopa do interneta;

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji 
možnosti končnih uporabnikov, da 
zamenjajo ali se naročijo na druge 
programske aplikacije in storitve, do 
katerih se dostopa z operacijskim sistemom 
vratarja ali njegovimi storitvami 
računalništva v oblaku, vključno z izbiro 
ponudnika dostopa do interneta ali 
uporabo njegovega virtualnega 
pomočnika;

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 
dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost;

(f) poslovnim in končnim 
uporabnikom, ponudnikom pomožnih 
storitev in drugim ponudnikom jedrnih 
platformnih storitev omogoča dostop do 
istih funkcij operacijskega sistema, strojne 
ali programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih vratar uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost, na 
primer do komunikacijske antene 
kratkega dosega ali sorodne tehnologije, 
številčno neodvisnih medosebnih 
komunikacijskih storitev ali storitev 
socialnega mreženja oziroma standardnih 
panožnih funkcij svojih jedrnih 
platformnih storitev, kjer so pogoji 
dostopa in interoperabilnosti pravični, 
razumni in nediskriminatorni. Vratar 



PE692.792v02-00 522/600 RR\1244436SL.docx

SL

lahko začasno omeji dostop do funkcij 
interoperabilnosti v primeru dokazljive 
zlorabe s strani tretjega ponudnika ali 
kadar je to upravičeno s takojšnjim in 
nujnim reševanjem tehničnega problema, 
kot je resna varnostna ranljivost. Komisija 
v skladu z zakonodajo Unije o 
standardizaciji zahteva od evropskih 
organov za standardizacijo, da brez 
poseganja v omejitve in prepovedi iz 
Uredbe (EU) 2016/679 razvijejo potrebne 
tehnične standarde za interoperabilnost, 
kot so interoperabilnost protokolov ter 
interoperabilnost in prenosljivost 
podatkov;

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na 
njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja 
dostop do svojih orodij za merjenje 
uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci 
in založniki potrebujejo za izvedbo svojega 
neodvisnega preverjanja nabora oglasov;

(g) oglaševalcem in založnikom ali 
tretjim osebam, ki jih ti pooblastijo, na 
zahtevo brezplačno in v realnem času 
zagotovi stalen, podroben, izčrpen, 
invalidom dostopen dostop do svojih 
orodij za merjenje uspešnosti ter do 
informacij, ki jih oglaševalci in založniki 
potrebujejo za izvedbo lastnega 
neodvisnega preverjanja nabora oglasov, 
vključno z zbirnimi podatki in podatki o 
uspešnosti, in sicer na tak način, da je 
oglaševalcem in založnikom omogočena 
uporaba lastnih orodij za preverjanje in 
merjenje, s katerimi ocenijo uspešnost 
jedrnih storitev, ki jih zagotavljajo 
vratarji;
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Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim 
uporabnikom zagotavlja orodja za lažje 
uresničevanje prenosljivosti podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679, vključno 
z zagotavljanjem stalnega dostopa v 
realnem času;

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, zagotovljenih ali ustvarjenih z 
dejavnostjo ali v okviru dejavnosti 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, zlasti pa poslovnim 
uporabnikom ali tretjim stranem s 
pooblastilom poslovnih uporabnikov ali 
končnim uporabnikom zagotavlja 
brezplačna in tehnično dostopna orodja za 
lažje uresničevanje prenosljivosti podatkov 
v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, 
vključno z zagotavljanjem stalnega dostopa 
v realnem času;

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe 

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih neosebnih podatkov, ki jih pri 
uporabi zadevnih jedrnih platformnih 
storitev ali pomožnih storitev, ki jih 
zagotavlja vratar, zagotovijo ali ustvarijo 
tisti poslovni uporabniki in končni 
uporabniki, ki so povezani s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zagotavljajo ti poslovni 
uporabniki; za osebne podatke s 
privolitvijo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotavlja 
dostop do teh podatkov in njihovo uporabo 
samo, kadar sta neposredno povezana z 
uporabo, ki jo končni uporabnik izvaja v 
zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zadevni poslovni uporabnik ponuja preko 
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(EU) 2016/679; zadevne jedrne platformne storitve, in če se 
končni uporabnik odloči za tako izmenjavo 
s privolitvijo v smislu Uredbe 
(EU) 2016/679;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 
poizvedbo, klik in ogled podatkov, ki so 
osebni podatki;

črtano

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je opozoril, da gre v tem primeru najverjetneje za 
osebne podatke ali take, ki jih je mogoče zlahka identificirati, zato jih ne bi smeli deliti.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 
programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje in obravnavo za dostop do jedrnih 
platformnih storitev, na primer do trgovin 
s programskimi aplikacijami, spletnimi 
iskalniki in spletnimi storitvami 
družbenega mreženja ali pomožnih 
storitev, ki jih ponuja vratar, imenovan v 
skladu s členom 3 te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev zagotavlja dostop do 
komunikacijskih kanalov brez nadzora, 
vmešavanja ali dostopa vratarja, da bi si 
lahko izmenjevali pomisleke glede 
vratarjevih diskriminatornih ali 
nepoštenih poslovnih praks v smislu te 
uredbe in z namenom ukrepanja v skladu 
s členom 33(2a), ne glede na njihove 
obveznosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo ali zakonodajo Unije;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kb) svojim poslovnim in končnim 
uporabnikom zagotovi jasne, pravične in 
nediskriminatorne pogoje licenciranja, 
vključno z dajatvami in provizijami, s 
katerimi se preprečijo bistvene 
spremembe, ki bi omejevale uporabo 
programskih aplikacij ali storitev, ki se 
uporabljajo v povezavi z vratarjevo jedrno 
platformno storitvijo, in zagotovi razumno 
pričakovano uporabo programskih 
aplikacij ali storitev, tudi po prenosu na 
drugega končnega uporabnika, če je to 
primerno.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kc) po iskanju ne prikaže prednostne 
razvrstitve. Prednost je treba dati prikazu 
„organsko“ najdenih rezultatov;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kd) poslovnim uporabnikom spletnih 
posredniških storitev in tretjim osebam s 
pravnim interesom, ki zastopajo poslovne 
ali končne uporabnike, na jasen, izčrpen 
in zlahka dostopen način zagotovi 
informacije o delovanju svojih algoritmov, 
ocenah in interakcijah, cenah in 
provizijah, spremembah pogojev in 
algoritmov, sledenju poslovnim ali 
končnim uporabnikom ter deaktivacijskih 
postopkih;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kf) „organsko“ najdenim rezultatom 
iskanja daje prednost pred sponzoriranimi 
vsebinami ali oglaševanjem;
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki in o katerih se lahko 

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, 
ki niso javno dostopni, vključujejo vse 
zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo 
poslovni uporabniki ali se ustvarijo prek 
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sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi vratarja.

blaga in storitev, ki jih za vratarjeve 
pomožne storitve zagotavlja dobavitelj, tu 
gre predvsem za distribucijo, in o katerih 
se lahko sklepa ali ki se lahko zberejo iz 
komercialnih dejavnosti poslovnih 
uporabnikov ali njihovih strank v jedrni 
platformni storitvi ali distribucijski ali 
drugi pomožni storitvi vratarja.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pred uvedbo sprememb v 
provizijah ali strukturi provizij, ki se 
zaračunavajo poslovnim uporabnikom in 
so povezane z vratarjevimi obveznostmi iz 
odstavka 1, vratar vsaj en mesec pred 
spremembo obvesti Komisijo in poslovne 
uporabnike, ki jih to zadeva.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri 
doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar 
zagotovi, da se ti ukrepi izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o 
kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in 
varnosti proizvodov. 

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za 
zagotovitev popolnega izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6, morajo biti 
polno učinkoviti pri doseganju cilja 
zadevne obveznosti in morajo voditi k 
temu. Vratar dokaže, da izpolnjuje 
obveznosti iz členov 5 in 6, in zagotovi, da 
se ti ukrepi izvajajo v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter 
zakonodajo o kibernetski varnosti, varstvu 
potrošnikov in varnosti proizvodov. 

Obrazložitev

Skladno z besedilom člena 11 o preprečevanju izogibanja.
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Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V šestih mesecih po imenovanju in 
ob uporabi člena 8(3) vratar Komisiji 
predloži podrobne informacije o ukrepih, 
ki jih je sprejel za zagotovitev 
izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6. 
Te informacije se zagotovijo v obliki 
poročila in se vsako leto posodabljajo, 
povzetek poročila pa se brez nepotrebnega 
odlašanja objavi na spletni strani 
Komisije.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v šestih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede, 
da zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz 
člena 6. Komisija pri sprejemanju sklepa 
upošteva informacije, ki jih zagotovijo vsi 
ustrezni deležniki, na primer 
zainteresirane tretje osebe, vlade ali 
nacionalni organi. Komisija sprejme sklep 
v šestih mesecih po začetku postopka v 
skladu s členom 18.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v treh mesecih po začetku postopka. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v treh mesecih po začetku postopka. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev. Upravičene tretje 
osebe, ki občutijo neposredne posledice 
tega, lahko pristojnim nacionalnim 
organom predložijo pripombe v zvezi s 
predhodnimi ugotovitvami. Države članice 
določijo pravila za izvedbo tega 
posvetovalnega postopka.
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar skupaj s svojo zahtevo 
vloži utemeljeno predložitev, v kateri 
pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto 

2. Kadar se zamrznitev odobri v 
skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto 
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pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po takem 
pregledu zamrznitev odpravi ali ugotovi, 
da so pogoji iz odstavka 1 še naprej 
izpolnjeni.

pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po 
pregledu zamrznitev v celoti ali deloma 
odpravi ali odloči, da so pogoji iz 
odstavka 1 še vedno izpolnjeni.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javne morale; črtano

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
iz razlogov iz odstavka 2 ter učinke na 
zadevnega vratarja in tretje osebe. Za 
zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 
obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
cilji na podlagi razlogov iz odstavka 2 in 
cilji te uredbe. Taka zahteva se lahko poda 
in odobri kadar koli do ocene Komisije v 
skladu z odstavkom 1.

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti 
vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti 
iz razlogov iz odstavka 2 ter učinke na 
zadevnega vratarja in tretje osebe. Za 
zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in 
obveznosti, ki jih Komisija določi za 
zagotovitev pravičnega ravnovesja med 
cilji na podlagi razlogov iz odstavka 2 in 
cilji te uredbe. Taka zahteva se lahko poda 
in odobri kadar koli do ocene Komisije v 
skladu z odstavkom 1. Komisija vsak sklep 
o izvzetju, sprejet v skladu z odstavkom 1, 
vsako leto pregleda in ga lahko na podlagi 
svojih ugotovitev spremeni.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 34, da posodobi obveznosti iz 

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 37, da posodobi obveznosti iz 



RR\1244436SL.docx 531/600 PE692.792v02-00

SL

členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.

členov 5 in 6, kadar na podlagi preiskave 
trga v skladu s členom 17 opredeli potrebo 
po novih obveznostih za obravnavanje 
praks, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih 
platformnih storitev ali so nepoštene na 
enak način kot prakse, ki se obravnavajo z 
obveznostmi iz členov 5 in 6.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali 

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne in končne 
uporabnike ter vratar pridobi prednost pred 
poslovnimi uporabniki, ki je nesorazmerna 
s storitvijo, ki jo vratar opravlja za 
poslovne ali končne uporabnike, ali 

Obrazložitev

Namen akta o digitalnih trgih je končnim in poslovnim uporabnikom omogočiti uporabo 
platformne ekonomije. To bi bolje predstavili, če bi obenem priznali, da lahko dejanja 
vratarjev negativno vplivajo tudi na končne uporabnike.
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave.

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave, vključno s tem, 
da bi se uporabnikom izbira z obliko, 
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funkcionalnostjo ali delovanjem 
uporabniškega vmesnika ali njegovih 
delov ponujala na nenevtralen način ali bi 
bilo poslovnim ali končnim uporabnikom 
onemogočeno avtonomno odločanje.

Obrazložitev

Nujno je treba obravnavati običajno prakso tako imenovanih temnih vzorcev, ki se 
uporabljajo za prisilno usmerjanje uporabnikov v točno določeno smer in jim onemogočajo 
avtonomno in neodvisno izbiro.

Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve.

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke, kadar je to 
ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve ter uporabnikom ponudi 
izbiro na nevtralen način, tako da je 
poslovnim in končnim uporabnikom pri 
obliki, funkcionalnosti in delovanju 
uporabniškega vmesnika zagotovljeno 
avtonomno odločanje.

Obrazložitev

Nujno je treba obravnavati običajno prakso tako imenovanih temnih vzorcev, ki se 
uporabljajo za prisilno usmerjanje uporabnikov v točno določeno smer in jim onemogočajo 
avtonomno in neodvisno izbiro.
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Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne oteži neupravičeno 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti. 

3. Vratar ne poslabša pogojev ali 
kakovosti nobene od jedrnih platformnih 
storitev, zagotovljenih poslovnim 
uporabnikom ali končnim uporabnikom, ki 
uveljavijo pravice ali možnosti iz členov 5 
in 6, oziroma ne otežuje učinkovitega 
uveljavljanja navedenih pravic ali 
možnosti. 

Obrazložitev

Poslovnim in končnim uporabnikom bi moralo biti omogočeno polno in učinkovito 
uveljavljanje pravic.

Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vratar svoje pravice izdelovalca 
baze podatkov iz člena 7(1) Direktive 
96/9/ES ne sme uveljavljati tako, da bi 
onemogočil ponovno uporabo podatkov 
ali jo omejil bolj, kot je določeno v tej 
uredbi.

Obrazložitev

Vratar bi se lahko v zvezi z bazo podatkov skliceval na pravico sui generis, določeno v členu 7 
Direktive 96/9/ES, da bi se izognil nekaterim obveznostim iz akta o digitalnih trgih. Da do 
tega ne bi prišlo, bi bilo treba nedvoumno zapisati, da se ta pravica ne sme uveljavljati tako, 
da bi bila ponovna uporaba podatkov onemogočena ali omejena bolj, kot je določeno v tej 
uredbi.

Predlog spremembe 130
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar obvesti Komisijo o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 
drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

1. Vratar obvesti Komisijo in 
pristojne nacionalne organe o vsaki 
nameravani koncentraciji v smislu člena 3 
Uredbe (ES) št. 139/2004, ki vključuje 
drugega ponudnika jedrnih platformnih 
storitev ali katerih koli drugih storitev, ki 
se zagotavljajo v digitalnem sektorju, ne 
glede na to, ali je treba o njih uradno 
obvestiti organ Unije za varstvo 
konkurence v skladu z Uredbo (ES) 
št. 139/2004 ali pristojni nacionalni organ 
za varstvo konkurence v skladu z 
nacionalnimi pravili o združitvah.

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar obvesti Komisijo o taki 
koncentraciji pred njeno izvedbo in po 
sklenitvi pogodbe, objavi javne ponudbe 
ali pridobitvi kontrolnega deleža.

Vratar obvesti Komisijo in pristojne 
nacionalne organe o taki koncentraciji 
vsaj dva meseca pred njeno izvedbo in po 
sklenitvi pogodbe, objavi javne ponudbe 
ali pridobitvi kontrolnega deleža.

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če po koncentraciji iz odstavka 1 
dodatne jedrne platformne storitve 
individualno dosegajo mejne vrednosti iz 
točke (b) člena 3(2), zadevni vratar o tem 
obvesti Komisijo v treh mesecih od 
izvedbe koncentracije in Komisiji predloži 
informacije iz člena 3(2).

3. Če po koncentraciji iz odstavka 1 
dodatne jedrne platformne storitve 
individualno dosegajo mejne vrednosti iz 
točke (b) člena 3(2), zadevni vratar o tem 
obvesti Komisijo in pristojne nacionalne 
organe v treh mesecih od izvedbe 
koncentracije in Komisiji predloži 
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informacije iz člena 3(2).

Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija vsako leto objavi seznam 
pripojitev, o katerih jo obvestijo vratarji, ki 
so pod pragom za priglasitev iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 139/2004. Komisija upošteva 
pravni interes podjetij glede varovanja 
poslovnih skrivnosti. 

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov strank, ki jih 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

1. Vratar v šestih mesecih po 
imenovanju v skladu s členom 3 Komisiji 
predloži neodvisno revidiran opis 
morebitnih tehnik oblikovanja profilov 
poslovnih in končnih uporabnikov in 
personaliziranja njihovih storitev, ki jih 
uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. 

Predlog spremembe 135

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v varovanje 
poslovnih skrivnosti Komisija revidirani 
opis na zahtevo posreduje vsem pristojnim 
nacionalnim organom in vsem pristojnim 
nadzornim organom, zastopanim v 
Evropskem odboru za varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b.  Brez poseganja v varovanje 
poslovnih skrivnosti da vratar javno na 
voljo pregled revidiranega opisa 
uporabljenih tehnik za oblikovanje 
profilov strank iz odstavka 1.

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Komisija v posvetovanju z 
evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, Evropskim odborom za varstvo 
podatkov, civilno družbo in strokovnjaki 
oblikuje standarde in postopek revizije.

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

. 1d. Opis tehnik za oblikovanje profilov 
strank in njegov javno dostopen pregled 
se posodobita vsaj enkrat letno.

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nacionalni organi ali tretje osebe s 
pravnim interesom v skladu z 
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mehanizmom poročanja iz člena 33 
poročajo o znatnem številu opozoril o 
nepoštenih praksah;

Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) obstajajo nove pomembne 
informacije, ki pred sprejetjem sklepa še 
niso mogle biti preučene.

Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko izvede preiskavo 
trga zaradi preučitve, ali bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7). Preiskavo trga si prizadeva 
zaključiti s sprejetjem sklepa v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4) v 
12 mesecih od njenega začetka.

1. Komisija lahko na lastno pobudo 
ali iz razlogov, navedenih v členu 33, 
izvede preiskavo trga zaradi preučitve, ali 
bi moral biti ponudnik jedrnih platformnih 
storitev imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6), ali za določitev jedrnih 
platformnih storitev za vratarja v skladu s 
členom 3(7) in členom 3(8). Preiskavo trga 
si prizadeva zaključiti s sprejetjem sklepa v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 32(4) v 12 mesecih od njenega 
začetka. Pristojni nacionalni organi lahko 
k preiskavi trga prispevajo svoje strokovno 
znanje.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 

2. Komisija si med preiskavo trga v 
skladu z odstavkom 1 prizadeva svoje 
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predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v šestih mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

predhodne ugotovitve zadevnemu 
ponudniku jedrnih platformnih storitev 
sporočiti v treh mesecih od začetka 
preiskave. V predhodnih ugotovitvah 
pojasni, ali začasno meni, da bi moral biti 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
imenovan za vratarja v skladu s 
členom 3(6).

Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), si Komisija prizadeva 
preiskavo trga zaključiti v petih mesecih od 
začetka preiskave trga s sklepom v skladu z 
odstavkom 1. V takem primeru si 
prizadeva ponudniku jedrnih platformnih 
storitev sporočiti predhodne ugotovitve v 
skladu z odstavkom 2 v treh mesecih od 
začetka preiskave.

3. Kadar ponudnik jedrnih 
platformnih storitev dosega mejne 
vrednosti iz člena 3(2), vendar predloži 
znatno utemeljene trditve v skladu s 
členom 3(4), si Komisija prizadeva 
preiskavo trga zaključiti v petih mesecih od 
začetka preiskave trga s sklepom v skladu z 
odstavkom 1. V takem primeru ponudniku 
jedrnih platformnih storitev sporoči 
predhodne ugotovitve v skladu z 
odstavkom 2 v treh mesecih od začetka 
preiskave.

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
člena 5(b) ter točk (e), (f), (h) in (i) člena 
6(1), kot je opredeljeno v sklepu o 
imenovanju. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 

4. Če Komisija v skladu s členom 3(6) 
imenuje kot vratarja ponudnika jedrnih 
platformnih storitev, ki pri izvajanju svojih 
operacij še nima utrjenega in trajnega 
položaja, vendar se predvideva, da ga bo 
imel v bližnji prihodnosti, določi, da se 
zanj uporabljajo samo obveznosti iz 
člena 5 in člena 6. Komisija določi, da se 
uporabljajo samo tiste obveznosti, ki so 
ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
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ustrezne in potrebne, da se zadevnemu 
vratarju prepreči, da bi z nepoštenimi 
sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4. 

sredstvi pridobil utrjen in trajen položaj pri 
izvajanju operacij. Tako imenovanje 
pregleda v skladu s postopkom iz člena 4. 

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter je dodatno okrepil ali 
razširil svoj položaj vratarja v zvezi z 
značilnostmi iz člena 3(1), lahko Komisija 
s sklepom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 32(4), 
takemu vratarju naloži kakršne koli 
ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev skladnosti s to uredbo. 
Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 12 mesecih od njenega 
začetka. 

1. Kadar je iz preiskave trga razvidno, 
da vratar sistematično krši obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), takemu vratarju 
naloži ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so 
sorazmerni s storjeno kršitvijo in potrebni 
za zagotovitev popolne skladnosti s to 
uredbo. Komisija ima, kadar je to 
primerno, pravico zahtevati preskus 
popravnih ukrepov, da se optimizira 
njihova učinkovitost. Komisija zaključi 
preiskavo trga s sprejetjem sklepa v šestih 
mesecih od njenega začetka. 

Predlog spremembe 146

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj tri 
sklepe o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.

3. Kadar Komisija vratarju v petih 
letih pred sprejetjem sklepa o začetku 
preiskave trga zaradi morebitnega sprejetja 
sklepa v skladu s tem členom izda vsaj dva 
sklepa o neizpolnjevanju obveznosti ali 
globi v skladu s členom 25 oziroma 26 v 
zvezi s katero koli njegovo jedrno 
platformno storitvijo, se šteje, da vratar 
sistematično ne izpolnjuje obveznosti iz 
členov 5 in 6.



PE692.792v02-00 540/600 RR\1244436SL.docx

SL

Predlog spremembe 147

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju v šestih mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so potrebni in ustrezni.

5. Komisija sporoči svoje ugovore 
zadevnemu vratarju v štirih mesecih od 
začetka preiskave. Pri tem pojasni, ali 
predhodno meni, da so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni, ter za kateri ukrep ali ukrepe 
predhodno meni, da so učinkoviti, potrebni 
in ustrezni.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Javno poročilo 
objavi najpozneje v 24 mesecih od začetka 
preiskave trga.

Komisija lahko izvede preiskavo trga za 
preučitev, ali bi bilo treba na seznam 
jedrnih platformnih storitev dodati eno ali 
več storitev v digitalnem sektorju, ali da bi 
se odkrile vrste praks, ki lahko omejujejo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali so lahko nepoštene in se s to uredbo ne 
obravnavajo učinkovito. Pristojni 
nacionalni organi lahko takšne preiskave 
trga priporočijo in prispevajo svoje 
strokovno znanje. Komisija javno poročilo 
objavi najpozneje v 12 mesecih od začetka 
preiskave trga. Poročilo se pred objavo 
razpošlje pristojnim nacionalnim 
organom, da se lahko vanj na podlagi 
njihovega strokovnega znanja vključijo 
specifične spremembe in priporočila.

Predlog spremembe 149

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3



RR\1244436SL.docx 541/600 PE692.792v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija pošlje podjetju ali 
podjetniškemu združenju enostavni 
zahtevek za informacije, navede namen 
zahteve, navede, katere informacije 
zahteva, ter določi rok, v katerem mora 
informacije prejeti, in sankcije za 
predložitev nepopolnih, netočnih ali 
zavajajočih informacij ali pojasnil, ki so 
določene v členu 26.

3. Kadar Komisija pošlje podjetju ali 
podjetniškemu združenju enostavni 
zahtevek za informacije, navede pravno 
podlago, namen zahteve, navede, katere 
informacije zahteva, ter določi razumen 
rok, v katerem mora informacije prejeti, in 
sankcije za predložitev nepopolnih, 
netočnih ali zavajajočih informacij ali 
pojasnil, ki so določene v členu 26.

Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede pravno podlago in namen zahteve 
ter določi rok, v katerem mora informacije 
prejeti. Prav tako navede sankcije, ki so 
določene v členu 26, in navede ali naloži 
periodične denarne kazni, ki so določene v 
členu 27. Opozori tudi na pravico, da sklep 
predloži v pregled Sodišču.

4. Kadar Komisija zahteva predložitev 
podatkov od podjetij in podjetniških 
združenj s sklepom, navede namen 
zahteve, podrobno navede, katere 
informacije zahteva, ter določi rok, v 
katerem mora informacije prejeti. Kadar od 
podjetij zahteva, da zagotovijo dostop do 
svojih podatkovnih baz in algoritmov, 
navede pravno podlago in namen zahteve 
ter določi rok, v katerem mora informacije 
prejeti. V sklepu navede sankcije, ki so 
določene v členu 26, in navede ali naloži 
periodične denarne kazni, ki so določene v 
členu 27. Opozori tudi na pravico, da sklep 
predloži v pregled Sodišču.

Predlog spremembe 151

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije vlade in 
organi držav članic zagotovijo Komisiji 
vse potrebne informacije za izvajanje 

6. Ustrezni javni organi, telesa in 
agencije držav članic Komisiji na njeno 
zahtevo ali na lastno pobudo zagotovijo 
vse potrebne informacije za izvajanje 
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nalog, določenih s to uredbo. nalog, določenih s to uredbo.

Predlog spremembe 152

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko opravi razgovor s katero 
koli fizično ali pravno osebo, ki privoli v 
razgovor zaradi zbiranja informacij, 
povezanih s predmetom preiskave, tudi v 
zvezi s spremljanjem, izvajanjem in 
izvrševanjem pravil iz te uredbe.

Komisija in pristojni nacionalni organi 
lahko opravijo razgovor s katero koli 
fizično ali pravno osebo, ki privoli v 
razgovor zaradi zbiranja informacij, 
povezanih s predmetom preiskave iz členov 
7, 16, 17, 25 in 26 , tudi v zvezi s 
spremljanjem, izvajanjem in izvrševanjem 
pravil iz te uredbe.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se lahko izvajajo tudi s pomočjo 
revizorjev ali strokovnjakov, ki jih imenuje 
Komisija v skladu s členom 24(2).

2. Inšpekcijski pregledi na kraju 
samem se lahko izvajajo tudi s pomočjo 
revizorjev ali strokovnjakov, ki jih imenuje 
Komisija v skladu s členom 24(2), izvajajo 
pa jih lahko tudi pristojni nacionalni 
organi v državi članici, kjer ima vratar 
poslovne prostore.

Predlog spremembe 154

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a 
Mehanizem poročanja za poslovne in 

končne uporabnike
1. Poslovni uporabniki, konkurenti 
in končni uporabniki jedrnih platformnih 
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storitev, kot so opredeljene v členu 2(2), 
lahko Komisiji in pristojnemu 
nacionalnemu organu sporočijo vsako 
nepravilno ravnanje ali ravnanje 
vratarjev, ki bi lahko ogrozilo 
konkurenčnost jedrne platformne storitve, 
bi lahko bilo nepošteno v skladu s členom 
10(2) ali bi vzbujalo pomisleke glede 
neskladnosti v skladu s členom 25.
2. Komisija informacije, prejete v 
skladu z odstavkom 1, prek Evropske 
mreže za konkurenco deli s pristojnimi 
nacionalnimi organi.
3. Komisija sme preiskave 
prednostno razvrstiti in se lahko tudi 
odloči, da preiskav sploh ne bo izvedla.
4. Brez poseganja v člen 33 lahko 
pristojni nacionalni organ od 
svetovalnega odbora za digitalne trge 
zahteva, da v enem mesecu po prejemu 
zahteve sprejme obrazloženo mnenje v 
zvezi s tem.
5. Če je v obrazloženem mnenju 
navedeno, da bi bilo zaradi okoliščin 
utemeljeno prednostno izvrševanje, 
Komisija v nadaljnjih štirih mesecih 
preuči, ali obstajajo utemeljeni razlogi za 
začetek preiskave. Če obrazloženega 
mnenja svetovalnega odbora ne upošteva, 
to obrazloži.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V nujnih primerih lahko Komisija 
zaradi tveganja resne in takojšnje škode 
za poslovne ali končne uporabnike kot 
posledice novih praks, ki jih izvaja eden 
ali več vratarjev in lahko ogrozijo 
tekmovalnost jedrnih platformnih storitev 
ali pa so nepoštene v skladu s 
členom 10(2), s sklepom, sprejetim v 
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skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 32(4), odredi začasne ukrepe proti 
zadevnim vratarjem, da bi se preprečilo 
uresničenje tega tveganja.

Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Sklep iz odstavka 3 se lahko 
sprejme samo v okviru preiskave trga iz 
člena 17 in v 6 mesecih od začetka 
preiskave. Začasni ukrepi se uporabljajo 
za določeno obdobje in se v vsakem 
primeru nadomestijo z novimi 
obveznostmi, ki lahko nastanejo kot 
posledica končnega sklepa o preiskavi 
trga v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje.

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje. 
Kadar je ustrezno, ima Komisija pravico 
zahtevati, da se zaveze preizkusijo, da bi 
bile čim učinkovitejše.

Predlog spremembe 158

Predlog uredbe
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Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija redno preverja zaveze 
glede na njihov namen in lahko zahteva, 
da se spremenijo ali po potrebi prekličejo, 
če po preiskavi ugotovi, da niso 
učinkovite.

Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obstajajo nove pomembne 
informacije, ki pred sprejetjem sklepa še 
niso bile preučene.

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme potrebne 
ukrepe za spremljanje učinkovitega 
izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.

1. Komisija izvaja spremljanje 
učinkovitega izvajanja in izpolnjevanja 
obveznosti iz členov 5 in 6 ter sklepov, 
sprejetih v skladu s členi 7, 16, 22 in 23.

Predlog spremembe 161

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 
lahko vključujejo imenovanje neodvisnih 
zunanjih strokovnjakov in revizorjev za 
pomoč Komisiji pri spremljanju obveznosti 
in ukrepov ter zagotovitev posebnega 

2. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 
lahko vključujejo imenovanje neodvisnih 
zunanjih strokovnjakov in revizorjev, tudi 
iz pristojnih nacionalnih organov, za 
pomoč Komisiji pri spremljanju obveznosti 
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strokovnega znanja ali znanja Komisiji. in ukrepov ter zagotovitev posebnega 
strokovnega znanja ali znanja Komisiji.

Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, zadevnemu vratarju 
sporoči predhodne ugotovitve. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral vratar 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

2. Preden Komisija sprejme sklep v 
skladu z odstavkom 1, zadevnemu vratarju 
sporoči predhodne ugotovitve. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral vratar 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev. Komisija pred 
sprejetjem sklepa upošteva stališča 
ustreznih tretjih oseb, kot so končni ali 
poslovni uporabniki.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in pojasni, 
kako namerava sklep izpolniti.

3. Komisija v sklepu o 
neizpolnjevanju obveznosti, sprejetem v 
skladu z odstavkom 1, vratarju odredi, da v 
ustreznem roku preneha z 
neizpolnjevanjem obveznosti in pojasni, 
kako namerava sklep izpolniti, ter mu 
odredi popravo ravnanja ali struktur, 
kolikor je potrebno in sorazmerno glede 
na kršitev.

Obrazložitev

Komisija bi morala po potrebi uvesti ustrezne ukrepe. Izkušnje na področju konkurenčnega 
prava so pokazale, da ukrepi, ki bi jih vratarji sami uporabili, pogosto ne zadoščajo za rešitev 
osrednjega problema.

Predlog spremembe 164
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obveznosti, da mora v roku 
predložiti informacije, ki so potrebne za 
oceno njegovega imenovanja za vratarja v 
skladu s členom 3(2), ali če predloži 
netočne, nepopolne ali zavajajoče 
informacije.

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 1 % skupnega 
prometa v predhodnem poslovnem letu, 
kadar namerno ali iz malomarnosti:

2. Komisija lahko podjetjem in 
podjetniškim združenjem s sklepom naloži 
globe v višini največ 1 % skupnega 
prometa zadevnega podjetja ali 
podjetniškega združenja v predhodnem 
poslovnem letu, kadar namerno ali iz 
malomarnosti:

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
treh letih.

1. Pooblastila, prenesena na Komisijo 
v skladu s členoma 26 in 27, zastarajo v 
petih letih.

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden Komisija sprejme sklep v 1. Preden Komisija sprejme sklep v 
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skladu s členom 7, členom 8(1), 
členom 9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 
ter členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju 
omogoči, da poda izjavo o:

skladu s členom 7, členom 8(1), 
členom 9(1), členi 15, 16, 22, 23, 25 in 26 
ter členom 27(2), zadevnemu vratarju ali 
podjetju ali podjetniškemu združenju in 
tretjim stranem s pravnim interesom 
omogoči, da podajo izjavo o:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uskladi člen 30 s spremembami v členu 33.

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če Komisija meni, da je to 
potrebno, lahko pred sprejetjem sklepov iz 
odstavka 1 zasliši tudi druge fizične ali 
pravne osebe. Zahtevi teh oseb, da bi bile 
zaslišane, se ugodi, kadar izkažejo 
ustrezen interes. Pristojni nacionalni 
organi iz člena 21(a) lahko Komisijo tudi 
pozovejo, naj zasliši druge fizične ali 
pravne osebe z zadostnim interesom.

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja lahko predložijo 
svoja opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

2. Zadevni vratarji, podjetja in 
podjetniška združenja in tretje strani s 
pravnim interesom lahko predložijo svoja 
opažanja o predhodnih ugotovitvah 
Komisije v roku, ki ga Komisija določi v 
predhodnih ugotovitvah in ki ne sme biti 
krajši od 14 dni.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uskladi člen 30 s spremembami v členu 33.
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Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a 
Sodelovanje Komisije s pristojnimi 

nacionalnimi organi
1. Komisiji lahko pri kadrovskih, 
finančnih in organizacijskih virih 
pomagajo pristojni nacionalni organi, ki 
jih v ta namen imenujejo države članice.
2. Komisija lahko zlasti razvije tesno 
sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi 
organi v zvezi z izvrševanjem te uredbe. 
Na njeno zahtevo smejo pristojni 
nacionalni organi izvajati pooblastila iz 
členov 12, 15, 16 in 17.
3. Če jih Komisija prosi za pomoč pri 
preiskavah iz odstavka 2 tega člena, so 
pristojni nacionalni organi pooblaščeni, 
da izvršujejo obveznosti iz členov 19, 20, 
21 in 24.
4. Pristojni nacionalni organi so tudi 
pooblaščeni, da od končnih in poslovnih 
uporabnikov na svojem ozemlju 
sprejemajo pritožbe in informacije o 
morebitnih primerih neskladnosti 
vratarjev in jih posredujejo Komisiji.

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tri ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členom 15, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 

1. Če dve ali več držav članic od 
Komisije zahteva, da začne preiskavo v 
skladu s členi 15, 16 in 17, ker menijo, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi 
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bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja, Komisija v 
štirih mesecih preuči, ali obstajajo 
utemeljeni razlogi za začetek take 
preiskave.

bilo treba ponudnika jedrnih platformnih 
storitev imenovati za vratarja ali da 
posamezni vratar krši svoje obveznosti iz 
členov 5 ali 6, ali ker imajo informacije o 
utemeljenih razlogih, da bi bilo treba 
dodati nove storitve in nove prakse, 
Komisija v štirih mesecih preuči, ali 
obstajajo utemeljeni razlogi za začetek 
preiskave.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tretje osebe s pravnim interesom, 
ki zastopajo poslovne ali končne 
uporabnike, lahko Komisiji ali pristojnim 
nacionalnim organom posredujejo 
dokaze, da bi bilo treba ponudnika jedrnih 
platformnih storitev imenovati za vratarja 
ali da vratar krši svoje obveznosti iz 
členov 5 ali 6, ali ker imajo informacije o 
utemeljenih razlogih, da bi bilo treba 
dodati nove storitve in nove prakse. Na tej 
podlagi pristojni nacionalni organi 
preučijo, ali obstajajo utemeljeni razlogi 
za zahtevo, naj Komisija začne preiskavo v 
skladu s členi 15, 16 in 17. Če se dokazi 
predložijo neposredno Komisiji, ta prejete 
informacije ustrezno upošteva in o svoji 
odločitvi v štirih mesecih obvesti 
zainteresirane tretje strani.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte v zvezi s: členi 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, in sicer:

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte v zvezi s členi 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25 in 30, in sicer v zvezi z:
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Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi tehničnih ukrepov, ki jih 
vratarji izvedejo za zagotovitev skladnosti 
s točkami (h), (i) in (j) člena 6(1);

(b) obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi tehničnih ukrepov, ki jih 
vratarji izvedejo za zagotovitev skladnosti 
s členom 6(1);

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi uradnih obvestil, 
predloženih v skladu s členom 7.1a;

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) praktično ureditvijo za sodelovanje 
in usklajevanje med Komisijo in 
pristojnimi nacionalnimi organi iz člena 
1(7);

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. praktičnimi ureditvami za 
sodelovanje in usklajevanje med Komisijo 
in državami članicami, določeni v 
členu 1(7). Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4). Komisija pred 
sprejetjem katerih koli ukrepov v skladu z 
odstavkom 1 objavi njihove osnutke in 
pozove vse zainteresirane strani, da 
predložijo pripombe v roku, ki ga določi in 
ki ni krajši od enega meseca.

2. Izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
32(4). Komisija pred sprejetjem ukrepov v 
skladu z odstavkom 1 objavi njihove 
osnutke in pozove vse zainteresirane strani, 
da predložijo pripombe v roku, ki ga določi 
in ki ni krajši od enega meseca.

Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Smernice

Za lažje izpolnjevanje obveznosti vratarjev 
iz členov 5, 6, 12 in 13 in njihovo 
izvrševanje Komisija obveznosti iz 
navedenih členov po potrebi dopolni s 
smernicami. Komisija lahko po potrebi in 
če je primerno, pooblasti organe za 
standardizacijo, da oblikujejo standarde 
za lažje izvajanje obveznosti.

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6) 
in člena 9(1) za petletno obdobje z 
začetkom od DD. MM. LLLL. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz 
členov 3(5) in 10(1) za petletno obdobje z 
začetkom od DD. MM. LLLL. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
tega petletnega obdobja pripravi poročilo o 
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petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 3(6) 
in člena 9(1) lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 3(5) 
in 10(1) lahko Evropski parlament ali Svet 
kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije 
ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(6) in člena 9(1), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v dveh mesecih od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o navedenem aktu ali če pred iztekom 
navedenega roka Evropski parlament in 
Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(6) in člena 9(1), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v treh mesecih od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o navedenem aktu ali če pred iztekom 
navedenega roka Evropski parlament in 
Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za tri mesece.

Predlog spremembe 182
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Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se začne uporabljati šest 
mesecev po začetku njene veljavnosti.

2. Ta uredba se začne uporabljati tri 
mesece po začetku njene veljavnosti.
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MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 
NOTRANJE ZADEVE

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Pripravljavec mnenja: Ondřej Kovařík

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osnovne informacije

Komisija je s predlagano uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih 
trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) napravila dobrodošel korak v smeri večje 
konkurenčnosti, pravičnosti in inovativnosti ter možnosti vstopa na trg in tudi javnih 
interesov, ki se ne omejujejo le na upoštevanje konkurenčnosti ali ekonomije. Akt o digitalnih 
trgih uvaja niz predhodnih pravil in obveznosti, ki jih morajo platforme z znatnimi mrežnimi 
učinki upoštevati, da bi trg ostal pravičen in konkurenčen. 
Digitalni trg je v veliki meri trg s podatki, in kar je najpomembnejše, trg z osebnimi podatki. 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je pripravil mnenje 
o aktu o digitalnih trgih, v katerem je poudarjeno varstvo osebnih podatkov. 

Pripravljavčevi predlogi

Pripravljavec mnenja za odbor LIBE se je v svojih predlogih osredotočil predvsem na 
izključne in deljene pristojnosti odbora pri aktu o digitalnih trgih, zlasti na dele členov 1, 2, 5, 
6, 9, 11 in 13. Na splošno je prepričan, da je treba natančno opredeliti področje uporabe akta o 
digitalnih trgih in dodatno poudariti obveznost vratarjev, da morajo varovati osebne podatke.

 Zato je v poročilu poudarjeno, da akt o digitalnih trgih dopolnjuje splošno uredbo o 
varstvu podatkov, obenem pa poudarja njen izključni položaj v zakonodaji o varstvu 
osebnih podatkov. 

 Namen poročila je tudi preuravnoteženje pravne jasnosti besedila, da bi se 
učinkoviteje preprečevalo izogibanje uredbi.

 V opredelitvi je pojasnjen postopek oblikovanja profilov, saj je omenjeno v členu 13 
akta o digitalnih trgih, ni pa opredeljeno v členu 2.

 V opredelitvah je pojasnjen tudi pojem privolitve, saj se omenja v vsem besedilu akta, 
ni pa opredeljena v členu 2. 

 V skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je poudarjeno, da 
je treba za upravljanje privolitev uporabljati uporabniku prijazne rešitve.
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 Predlog akta o digitalnih trgih že poziva k učinkoviti prenosljivosti podatkov, 
pridobljenih z dejavnostjo uporabnikov, pripravljavec mnenja pa natančneje 
opredeljuje, kdo bi bil upravičen do prenosa osebnih podatkov in katerih podatkov, če 
bi bili predmet prenosljivosti osebni ali neosebni podatki. 

 V poročilu Komisijo pozivamo, naj Evropskemu odboru za varstvo podatkov na 
zahtevo posreduje revidiran opis in vse relevantno gradivo, zbrane v okviru nadzora 
vratarjev. 

 V okviru vpogleda v podatke jo pozivamo, naj se pred sprejetjem odločitve v okviru 
preiskave trga posvetuje z organi za varstvo podatkov. 

 Pripravljavec mnenja želi tudi skrajšati obdobja, po katerih se pričakuje ukrepanje 
Komisije, kadar vratarji ne izpolnjujejo obveznosti iz uredbe. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 
Evropskega parlamenta in Sveta29, 
Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta30 in Direktivo 
(EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in 
Sveta31 ter nacionalna pravila, katerih 
namen je izvrševanje, v nekaterih primerih 
pa izvajanje te zakonodaje Unije.

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja 
v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki 
izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov 
Unije, ki urejajo določene vidike 
zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer 
zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, Uredbo 
(EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] 
Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta28, Direktivo (EU) 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, 
Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta29, Direktivo 
(EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in 
Sveta30 in Direktivo (EU) 2010/13 
Evropskega parlamenta in Sveta31 ter 
nacionalna pravila, katerih namen je 
izvrševanje, v nekaterih primerih pa 
izvajanje te zakonodaje Unije. Uredba se 
ne spušča v podrobnosti oziroma ne 
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nadomešča obveznosti jedrnih 
platformnih storitev iz Uredbe (EU) 
2016/679 in Direktive (EU) 2002/58/ES.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
spodbujanju pravičnosti in preglednosti za 
poslovne uporabnike spletnih posredniških 
storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

27 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

27 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

28 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) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu in spremembi direktiv 
96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 
17.5.2019, str. 92).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na 
notranjem trgu, spremembah direktiv 
2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU 
in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES 
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku in storitve spletnega 
oglaševanja lahko vplivajo na veliko 
število končnih uporabnikov in podjetij, 
kar vključuje tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje takih storitev, ki so 
neizčrpno navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, 
spletni iskalniki, operacijski sistemi, 
spletne storitve družbenega mreženja, 
platformne storitve platform za souporabo 
videov, medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke, storitve 
računalništva v oblaku, storitve spletnega 
oglaševanja, spletni brskalniki in glasovni 
asistenti lahko vplivajo na veliko število 
končnih uporabnikov in podjetij, kar 
vključuje tudi tveganje nepoštenih 
poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v opredelitev jedrnih platformnih 
storitev in zato spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Spletne posredniške 
storitve se lahko uporabljajo tudi na 
področju finančnih storitev in lahko 
posredujejo ali se uporabljajo za 
zagotavljanje tovrstnih storitev, ki so 
neizčrpno navedene v Prilogi II k Direktivi 
(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral 
pojem končnih uporabnikov zajemati 
uporabnike, ki se običajno štejejo za 
poslovne uporabnike, vendar v danih 
razmerah jedrnih platformnih storitev ne 
uporabljajo za zagotavljanje blaga ali 
storitev drugim končnim uporabnikom, na 
primer podjetja, ki za lastne namene 
uporabljajo storitve računalništva v oblaku. 
Prostovoljno organizirani neprofitni 
sodelovalni projekti, ki jih izvajajo 
večinoma prostovoljci, se ne bi smeli šteti 
za jedrne storitve.

__________________ __________________
32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L 241, 



RR\1244436SL.docx 561/600 PE692.792v02-00

SL

17.9.2015, str. 1). 17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če jedrno platformno storitev 
zagotavlja v vsaj treh državah članicah in 
če njegov promet skupine, ustvarjen v 
EGP, dosega ali presega določen visok 
prag ali če tržna kapitalizacija skupine 
dosega ali presega neko visoko absolutno 
vrednost. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 
delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun 
navedene vrednosti. Velik promet skupine 
v EGP v povezavi z določenim mejnim 
številom uporabnikov jedrnih platformnih 
storitev v Uniji kaže na razmeroma veliko 
zmožnost monetizacije teh uporabnikov. 
Visoka tržna kapitalizacija glede na enako 
določeno mejno število uporabnikov v 
Uniji kaže na razmeroma velik potencial za 
monetizacijo teh uporabnikov v bližnji 
prihodnosti. Ta potencial za monetizacijo 
pa načeloma kaže na vlogo vstopne točke, 

(17) Prepričljiva pokazatelja, da ima 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
znaten vpliv na notranji trg, sta zelo velik 
promet v Uniji in zagotavljanje jedrne 
platformne storitve v vsaj treh državah 
članicah. To prav tako velja, kadar ima 
ponudnik jedrne platformne storitve v vsaj 
treh državah članicah zelo veliko tržno 
kapitalizacijo ali enakovredno pošteno 
tržno vrednost. Zato bi bilo treba 
predvidevati, da ima ponudnik jedrnih 
platformnih storitev znaten vpliv na 
notranji trg, če to storitev proaktivno 
ponuja in zagotavlja v vsaj treh državah 
članicah in če njegov promet skupine, 
ustvarjen v EGP, dosega ali presega 
določen visok prag ali če tržna 
kapitalizacija skupine dosega ali presega 
neko visoko absolutno vrednost. Za 
ponudnika bi bilo treba šteti, da ponuja 
svojo storitev v državi članici, če je očitno, 
da namerava ponujati storitve 
uporabnikom v tej državi članici. Da 
namerava ponudnik ponujati storitve v tej 
državi članici, lahko nakazujejo dejavniki, 
kot je uporaba njenega običajnega jezika 
ali valute, možnost naročanja storitev v 
jeziku te države, ali omemba uporabnikov 
iz te države članice. Zgolj dostopnost ali 
razpoložljivost storitve v državi članici pa 
se ne bi smela šteti za proaktivno ponudbo 
ponudnika storitve. Za ponudnike jedrnih 
platformnih storitev, ki pripadajo 
podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, bi bilo 
treba upoštevati enakovredno pravično 
tržno vrednost, večjo od neke visoke 
absolutne vrednosti. Komisija bi morala na 
podlagi svojih pooblastil sprejeti 



PE692.792v02-00 562/600 RR\1244436SL.docx

SL

ki jo imajo zadevna podjetja. Oba 
kazalnika poleg tega odražata njihovo 
finančno zmogljivost, vključno z njihovo 
zmožnostjo, da si olajšajo dostop do 
finančnih trgov, da bi utrdila svoj položaj. 
To se lahko zgodi, kadar se ta večja 
možnost za dostop izkoristi na primer za 
pridobitev drugih podjetij, pri čemer se je 
izkazalo, da lahko ta zmožnost negativno 
vpliva na inovativnost. Tržna kapitalizacija 
lahko tudi odraža pričakovani prihodnji 
položaj zadevnih ponudnikov in njihov 
vpliv na notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

delegirane akte, s katerimi bi razvila 
objektivno metodologijo za izračun te 
vrednosti. Velik promet skupine v EGP v 
povezavi z določenim mejnim številom 
uporabnikov jedrnih platformnih storitev v 
Uniji kaže na razmeroma veliko zmožnost 
monetizacije teh uporabnikov. Visoka tržna 
kapitalizacija glede na enako določeno 
mejno število uporabnikov v Uniji kaže na 
razmeroma velik potencial za monetizacijo 
teh uporabnikov v bližnji prihodnosti. Ta 
potencial za monetizacijo pa načeloma 
kaže na vlogo vstopne točke, ki jo imajo 
zadevna podjetja. Oba kazalnika poleg tega 
odražata njihovo finančno zmogljivost, 
vključno z njihovo zmožnostjo, da si 
olajšajo dostop do finančnih trgov, zato da 
bi utrdila svoj položaj. To se lahko zgodi, 
kadar se ta večja možnost za dostop 
izkoristi na primer za pridobitev drugih 
podjetij, pri čemer pa se je že izkazalo, da 
lahko ta zmožnost negativno vpliva na 
inovativnost. Tržna kapitalizacija lahko 
odraža tudi pričakovani prihodnji položaj 
zadevnih ponudnikov in njihov vpliv na 
notranji trg, ne glede na morebiti 
razmeroma majhen trenutni promet. 
Vrednost tržne kapitalizacije lahko temelji 
na stopnji, ki odraža povprečno tržno 
kapitalizacijo največjih podjetij v Uniji, ki 
kotirajo na borzi, v ustreznem obdobju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 
uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju po regulativnem 

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi 
z vsako jedrno platformno storitvijo, 
navedeno v zadevnem sklepu o 
imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te 
uredbe. Obvezna pravila bi se morala 
uporabljati ob upoštevanju 
konglomeratnega položaja vratarjev, če je 
primerno. Poleg tega bi morali biti 
izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s 
sklepom naloži vratarju po regulativnem 
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dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
pravicami tretjih oseb.

dialogu, učinkovito zasnovani ob 
upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih 
storitev in možnih tveganj izogibanja 
ukrepom ter v skladu z načelom 
sorazmernosti in temeljnimi pravicami 
zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi 
pravicami tretjih oseb. Udeleženci, dnevni 
red in rezultati regulativnega dialoga bi 
morali biti objavljeni. Regulativni dialog 
ne bi smel trajati dlje od šestih mesecev.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih 
praks vratarjev ter zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost regulativnega dialoga z vratarji, 
da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri 
katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti 
in sorazmernosti verjetno potrebni posebni 
izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko 
posodobile šele po temeljiti preiskavi 
narave in učinka določenih praks, za katere 
je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na 
novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene 
na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za 
obravnavanje nepoštenosti pri ugotovljenih 
praksah vratarjev ter za zagotovitev 
tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo 
vratarji. Zato bi morale obveznosti 
ustrezati praksam, ki se štejejo za 
nepoštene ob upoštevanju značilnosti 
digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so 
izkušnje, pridobljene na primer pri 
izvrševanju pravil EU o konkurenci, 
pokazale, da imajo še posebej negativen 
neposreden vpliv na poslovne in končne 
uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti 
možnost kratkega regulativnega dialoga z 
vratarji, da bi se prilagodile tiste 
obveznosti, pri katerih bodo za zagotovitev 
učinkovitosti in sorazmernosti verjetno 
potrebni posebni izvedbeni ukrepi. 
Obveznosti bi se lahko posodobile šele po 
temeljiti preiskavi narave in učinka praks, 
za katere se lahko po poglobljeni preiskavi 
na novo ugotovi, da so nepoštene ali da 
omejujejo tekmovalnost na enak način kot 
nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav 
morda ne spadajo na področje uporabe 
sedanjega sklopa obveznosti.



PE692.792v02-00 564/600 RR\1244436SL.docx

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne 
ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano alternativo in jim tako 
omogočiti, da se svobodno odločijo za 
vključitev v take poslovne prakse. Ta 
možnost bi morala vključevati vse možne 
vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi 
storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, 
ter bi jo bilo treba proaktivno ter 
nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti 
končnemu uporabniku.

(36) Kombiniranje podatkov o končnih 
uporabnikih iz različnih virov ali 
vpisovanje uporabnikov k različnim 
storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje 
vratarjem morebitne prednosti v smislu 
zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za 
vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne bodo 
nepravično ogrožali tekmovalnosti jedrnih 
platformnih storitev, bi morali svojim 
končnim uporabnikom dati na voljo manj 
personalizirano, toda podobno alternativo 
in jim tako omogočiti, da se svobodno 
odločijo za vključitev v te poslovne prakse, 
in alternativa ne bi smela biti drugačne ali 
slabše kakovosti glede na storitve, ki se 
zagotavljajo končnim uporabnikom, ki 
privolijo v kombiniranje svojih osebnih 
podatkov. Ta možnost bi morala 
vključevati vse možne vire osebnih 
podatkov, vključno z lastnimi storitvami 
vratarja in spletišči tretjih oseb, ter bi jo 
bilo treba proaktivno ter nedvoumno, jasno 
in preprosto predstaviti končnemu 
uporabniku. V skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 mora končni uporabnik dati 
jasno, informirano in izrecno privolitev, 
pri čemer ga je treba obvestiti, da lahko 
privolitev zavrne, vendar bo v tem primeru 
ponudba manj personalizirana, medtem 
ko bosta kakovost in funkcionalnost 
jedrnih platformnih storitev ostali 
nespremenjeni.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno (39) Da bi se zaščitila pravično poslovno 
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okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
uporabnikov, da pri katerem koli 
ustreznem upravnem ali drugem javnem 
organu opozorijo na pomisleke zaradi 
nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se 
morda poslovni uporabniki želeli pritožiti 
zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot 
so diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli 
ovirala to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega 
pravnega sredstva, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

okolje in tekmovalnost digitalnega 
sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih 
ali končnih uporabnikov, da pri katerem 
koli ustreznem upravnem ali drugem 
javnem organu opozorijo na pomisleke 
zaradi nepoštenega ravnanja vratarjev. 
Tako bi se morda poslovni ali končni 
uporabniki želeli pritožiti zaradi različnih 
vrst nepoštenih praks, kot so 
diskriminatorni pogoji dostopa, 
neutemeljeno zapiranje računov poslovnih 
uporabnikov ali nejasni razlogi za umik 
proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba 
prepovedati vse prakse, ki bi kakor koli 
ovirale to možnost opozarjanja na 
pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivih 
pravnih možnosti, na primer z vključitvijo 
klavzul o zaupnosti v sporazume ali z 
drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo 
posegati v pravico poslovnih uporabnikov 
in vratarjev, da v sporazumih določijo 
pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih 
mehanizmov za obravnavo pritožb, 
vključno z uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov, ali 
pristojnosti določenih sodišč v skladu z 
zadevnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v 
vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti 
vsebini na spletu.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov, tako 
da bi jim tehnično preprečevali menjavanje 
različnih programskih aplikacij in storitev 
ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali 

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati 
svobodne izbire končnih uporabnikov tako, 
da bi jim preprečevali menjavanje različnih 
programskih aplikacij in storitev ali 
naročanje nanje. Zato bi morali vratarji 
zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, 
ali so proizvajalci strojne opreme, preko 
katere uporabniki dostopajo do zadevnih 
programskih aplikacij ali storitev, in ne bi 
smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, 
zaradi katerih bi bilo menjavanje 
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neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda 
ali storitve končnim uporabnikom, tudi s 
predhodno namestitvijo, in izboljšanje 
ponudbe končnemu uporabniku, na primer 
z boljšimi cenami ali izboljšanjem 
kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo 
ovire za menjavo.

nemogoče ali neučinkovito. Ponujanje 
danega proizvoda ali storitve končnim 
uporabnikom, tudi s predhodno 
namestitvijo, in izboljšanje ponudbe 
končnemu uporabniku, na primer z 
boljšimi cenami ali izboljšanjem kakovosti, 
samo po sebi ne bi pomenilo ovire za 
menjavo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Vratar prek strukture, funkcije ali 
načina delovanja svojega spletnega 
vmesnika ali njegovih delov ne 
spodkopava ali omejuje avtonomije, 
odločanja ali izbire potrošnikov, kadar 
uveljavljajo te pravice ali se odločajo za 
konkretne izbire.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je 
delno povezana s praksami nekaterih 
platform, vendar je tudi posledica velike 
zapletenosti sodobnega programatičnega 
oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova 
zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor 
postal manj pregleden, z napovedano 
odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo 
predvidoma postal še manj jasen. To je 
pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji 
zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja 
poslovnim uporabnikom, vključno z 
oglaševalci in založniki, so pogosto 
nepregledni in nejasni. Nejasnost je delno 
povezana s praksami nekaterih platform, 
vendar je tudi posledica velike zapletenosti 
sodobnega programatičnega oglaševanja. 
To je pogosto razlog za neinformiranost in 
neznanje oglaševalcev in založnikov o 
pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
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pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih 
kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost 
zamenjave z alternativnimi ponudniki 
storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega 
so stroški spletnega oglaševanja verjetno 
višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj 
preglednem in tekmovalnem okolju 
platform. Zaradi teh višjih stroškov so 
verjetno višje tudi cene, ki jih končni 
uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih 
proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi 
se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi 
morale obveznosti glede preglednosti 
določati, da morajo vratarji oglaševalcem 
in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve 
spletnega oglaševanja, na zahtevo in 
kolikor je to mogoče, predložiti 
informacije, ki obema stranema omogočajo 
razumevanje cene, plačane za vsako 
različno oglaševalsko storitev, opravljeno v 
okviru zadevne vrednostne verige 
oglaševanja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami tretjih oseb na 
operacijskih sistemih ali strojni opremi 
zadevnega vratarja ter zmožnost končnih 
uporabnikov za dostop do teh programskih 
aplikacij ali trgovin s programskimi 
aplikacijami zunaj jedrnih platformnih 
storitev zadevnega vratarja. Take omejitve 
lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
v okviru različnih distribucijskih kanalov, 

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v 
zvezi z distribucijo programskih aplikacij, 
lahko v nekaterih okoliščinah omejijo 
zmožnost končnih uporabnikov za 
namestitev in učinkovito uporabo 
programskih aplikacij, trgovin s 
programskimi aplikacijami ali odložišč 
tretjih oseb na operacijskih sistemih ali 
strojni opremi zadevnega vratarja ter 
zmožnost končnih uporabnikov za dostop 
do teh programskih aplikacij, trgovin s 
programskimi aplikacijami ali odložišč 
zunaj jedrnih platformnih storitev 
zadevnega vratarja. Te omejitve lahko 
zmanjšujejo zmožnost razvijalcev 
programskih aplikacij za uporabo 
alternativnih distribucijskih kanalov in 
zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo 
med različnimi programskimi aplikacijami 
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ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje navedenega 
cilja sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

v okviru različnih distribucijskih kanalov, 
ter bi jih bilo treba prepovedati kot 
omejitve, ki so nepravične in bi lahko 
oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih 
storitev. Za zagotovitev, da programske 
aplikacije ali trgovine s programskimi 
aplikacijami tretjih oseb ne bi ogrožale 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko 
zadevni vratar za doseganje tega cilja 
sprejme sorazmerne tehnične ali 
pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni 
in utemeljeni ter da ni na voljo manj 
omejevalnih načinov za zaščito celovitosti 
strojne opreme ali operacijskega sistema.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar vratar zagotavlja več 
jedrnih platformnih storitev, bi morali 
imeti poslovni ali končni uporabniki 
pravico do ločenih faktorjev avtentikacije, 
na primer ločenih uporabniških računov 
za vsako jedrno platformno storitev. 
Kadar imajo poslovni ali končni 
uporabniki račune z različnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami, ki pripadajo 
istemu vratarju, se od njih ne bi smelo 
zahtevati, da morajo te račune združiti ali 
povezati.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nekateri vratarji lahko poleg svoje jedrne 
platformne storitve zagotavljajo tudi 
pomožne storitve na tak način, da 
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povprečni uporabnik ne more razlikovati 
med pomožno in jedrno platformno 
storitvijo. Zato obstaja tveganje, da bi 
vratarji pomožne storitve uporabljali za 
nepošteno konkuriranje, da bi poglobili 
ali dodatno povečali svojo tržno moč, tudi 
kar zadeva njihove konkurente in 
poslovne uporabnike jedrne platformne 
storitve, kot so dobavitelji blaga in 
storitev, ki so odvisni od te pomožne 
storitve. Da se vratarjem prepreči 
izkoriščanje prenosa moči, ki ga ponuja 
zagotavljanje pomožnih storitev, in tržno 
neravnovesje, ki bi nastalo zaradi tega, bi 
morale obveznosti, ki se uporabljajo za 
jedrne platformne storitve, veljati tudi za 
pomožne storitve.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene 
proizvode ali storitve v okviru jedrne 
platformne storitve, lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljši položaj v smislu 
razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih 
oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 

(48) Vratarji so pogosto vertikalno 
integrirani in ponujajo nekatere proizvode 
ali storitve končnim uporabnikom v okviru 
svojih jedrnih platformnih storitev ali 
preko poslovnega uporabnika, nad katerim 
imajo nadzor ali s katerim sklenejo 
posebne sporazume o sodelovanju ali ki 
mu dajejo prednost iz drugih razlogov, ki 
niso povezani z dejanskim pomenom 
njihove storitve, posledica česar je pogosto 
navzkrižje interesov. To lahko vključuje 
primer, ko vratar ponuja svoje spletne 
posredniške storitve preko spletnega 
iskalnika. Če vratarji ponujajo te proizvode 
ali storitve v okviru jedrne platformne 
storitve, jim lahko svoji ponudbi 
zagotovijo boljšo razvrstitev, kot jo imajo 
proizvodi tretjih oseb, ki so tudi 
posredovani v okviru iste jedrne 
platformne storitve. To lahko na primer 
velja za proizvode ali storitve, vključno z 
drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, 
ki so razvrščeni med rezultati, ki jih 
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rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V navedenih okoliščinah ima 
vratar dvojno vlogo, in sicer vlogo 
posrednika za tretje ponudnike in 
neposrednega ponudnika proizvodov ali 
storitev vratarja. Ti vratarji lahko zato 
neposredno ogrožajo tekmovalnost 
zadevnih proizvodov ali storitev v okviru 
zadevnih jedrnih platformnih storitev v 
škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar 
ne nadzira.

sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno 
ali v celoti vključeni med rezultate spletnih 
iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z 
določeno tematiko, ali prikazani skupaj z 
rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri 
končni uporabniki obravnavajo ali 
uporabljajo kot storitev, ločeno od 
spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg 
njega. Drugi primeri so programske 
aplikacije, distribuirane preko trgovin s 
programskimi aplikacijami, ali proizvodi 
ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v 
viru novic družbenega omrežja, ali 
proizvodi ali storitve, uvrščeni med 
rezultate iskanja ali prikazani na spletni 
tržnici. V teh okoliščinah ima vratar 
dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za 
tretje ponudnike in neposrednega 
ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. 
Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo 
tekmovalnost zadevnih proizvodov ali 
storitev v okviru zadevnih jedrnih 
platformnih storitev v škodo poslovnih 
uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 
take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 

(52) Vratarji imajo lahko tudi dvojno 
vlogo razvijalcev operacijskih sistemov in 
proizvajalcev naprav, vključno z vsako 
tehnično funkcionalnostjo, ki jo taka 
naprava lahko ima. Vratar, ki je 
proizvajalec naprave, lahko na primer 
omeji dostop do nekaterih njenih 
funkcionalnosti, kot sta tehnologija 
brezžične komunikacije kratkega dosega in 
programska oprema, ki se uporablja za 
delovanje navedene tehnologije, ki so 
morda potrebne za učinkovito 
zagotavljanje pomožne storitve vratarja in 
vsakega potencialnega tretjega ponudnika 
take pomožne storitve. Tak dostop je lahko 
prav tako nujen pri programskih 
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aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, bi to lahko znatno ogrozilo 
inovativnost ponudnikov teh pomožnih 
storitev in tudi izbiro teh pomožnih storitev 
za končne uporabnike. Zato bi moralo biti 
za vratarje obvezno, da zagotavljajo dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, strojne opreme ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost.

aplikacijah, povezanih z zadevnimi 
pomožnimi storitvami, da bi se učinkovito 
zagotavljale podobne funkcionalnosti, kot 
jih ponujajo vratarji. Če se taka dvojna 
vloga uporablja na način, ki končnim 
uporabnikom ali alternativnim 
ponudnikom pomožnih storitev ali 
programskih aplikacij preprečuje dostop 
pod enakimi pogoji do istih funkcij 
operacijskega sistema, ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih ta 
uporablja pri zagotavljanju morebitnih 
pomožnih storitev, bi to lahko znatno 
ogrozilo inovativnost ponudnikov teh 
pomožnih storitev in tudi izbiro teh 
pomožnih storitev za končne uporabnike. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
zagotavljajo dostop pod enakimi pogoji do 
istih funkcij operacijskega sistema, strojne 
ali programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih ta uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
te uporabe. Za zagotovitev dostopa 
poslovnih uporabnikov do ustreznih 
podatkov, ki so bili tako ustvarjeni, bi jim 
moral vratar na njihovo zahtevo brezplačno 
omogočiti neoviran dostop do teh 
podatkov. Ta dostop bi bilo treba 
omogočiti tudi tretjim osebam, s katerimi 
so poslovni uporabniki sklenili pogodbo in 
ki delujejo kot obdelovalci teh podatkov za 
poslovne uporabnike. To se lahko nanaša 
na podatke, ki jih v okviru drugih storitev, 
ki jih zagotavlja isti vratar, zagotovijo ali 

(55) Poslovni uporabniki, ki uporabljajo 
velike jedrne platformne storitve, ki jih 
zagotavljajo vratarji, in končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov dajejo na 
razpolago in ustvarjajo velike količine 
podatkov, vključno s podatki, ki izhajajo iz 
uporabe. Za zagotovitev dostopa poslovnih 
uporabnikov do ustreznih podatkov, ki so 
bili tako ustvarjeni, bi jim moral vratar na 
zahtevo brezplačno omogočiti neoviran 
dostop do neosebnih podatkov. Ta dostop 
bi bilo treba omogočiti tudi tretjim osebam, 
s katerimi so poslovni uporabniki sklenili 
pogodbo in ki delujejo kot obdelovalci teh 
podatkov za poslovne uporabnike. To se 
lahko nanaša na podatke, ki jih v okviru 
drugih storitev, ki jih zagotavlja isti vratar, 
zagotovijo ali ustvarijo isti poslovni 
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ustvarijo isti poslovni uporabniki in isti 
končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov, če je to neločljivo povezano z 
zadevnim zahtevkom. V ta namen vratar ne 
bi smel uporabljati nobenih pogodbenih ali 
drugih omejitev, ki bi poslovnim 
uporabnikom preprečevale dostop do 
zadevnih podatkov, in bi moral poslovnim 
uporabnikom omogočiti, da od svojih 
končnih uporabnikov pridobijo soglasje za 
dostop do teh podatkov in njihovo 
pridobivanje, če se tako soglasje zahteva v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES. Vratarji bi morali z 
ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

uporabniki in isti končni uporabniki teh 
poslovnih uporabnikov, če je to neločljivo 
povezano z zadevnim zahtevkom. V ta 
namen vratar ne bi smel uporabljati 
nobenih pogodbenih ali drugih omejitev, ki 
bi poslovnim uporabnikom preprečevale 
dostop do zadevnih podatkov, in bi moral 
poslovnim uporabnikom omogočiti, da od 
svojih končnih uporabnikov pridobijo 
soglasje za dostop do teh podatkov in 
njihovo pridobivanje, če se tako soglasje 
zahteva v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
in Direktivo 2002/58/ES. Vratarji bi morali 
z ustreznimi tehničnimi ukrepi tudi olajšati 
dostop do teh podatkov v realnem času, na 
primer z namestitvijo visokokakovostnih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
teh uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj so uporabniki iskali in kako so 
ravnali s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom je pomembna 
ovira za vstop in širitev, kar ogroža 
tekmovalnost storitev spletnih iskalnikov. 
Zato bi moralo biti za vratarje obvezno, da 
drugim ponudnikom teh storitev pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 

(56) Vrednost spletnih iskalnikov za 
njihove poslovne in končne uporabnike se 
povečuje s povečevanjem skupnega števila 
uporabnikov. Ponudniki spletnih 
iskalnikov zbirajo in hranijo zbirne 
podatkovne nize, ki vsebujejo informacije 
o tem, kaj uporabniki iščejo in kako 
ravnajo s pridobljenimi rezultati. Te 
podatke zbirajo pri raziskavah, ki jih 
izvajajo v okviru svoje storitve spletnega 
iskalnika, in, če je ustrezno, pri raziskavah, 
izvedenih na platformah njihovih 
poslovnih partnerjev nižje v verigi. Dostop 
vratarjev do teh podatkov o razvrstitvi, 
poizvedbah, klikih in ogledih je 
pomembna ovira za vstop in širitev, kar 
ogroža tekmovalnost pri storitvah spletnih 
iskalnikov. Zato bi moralo biti za vratarje 
obvezno, da drugim ponudnikom teh 
storitev pod pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotovijo 
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dostop do tega razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 
spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z zadevnimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi so ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenili pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov.

dostop do teh podatkov o razvrstitvi, 
poizvedbah, klikih in ogledih v zvezi z 
brezplačnimi in plačanimi iskanji, ki so jih 
potrošniki opravili v okviru storitev 
spletnih iskalnikov, da bi lahko ti tretji 
ponudniki optimizirali svoje storitve in 
tekmovali z ustreznimi jedrnimi 
platformnimi storitvami. Ta dostop bi bilo 
treba omogočiti tudi tretjim osebam, s 
katerimi ponudniki spletnih iskalnikov 
sklenejo pogodbo in ki delujejo kot 
obdelovalci teh podatkov za zadevni 
iskalnik. Vratar bi moral pri zagotavljanju 
dostopa do svojih iskalnih podatkov 
ustrezno zavarovati osebne podatke 
končnih uporabnikov, ne da bi znatno 
zmanjšal kakovost ali uporabnost 
podatkov. Vratar bi moral biti zmožen 
dokazati, da so pri anonimiziranih 
podatkih o poizvedbah, klikih in ogledih 
opravljeni preskusi glede morebitnega 
tveganja ponovne identifikacije.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo 
dostop do trgovin s programskimi 
aplikacijami, delujejo kot pomembna 
vstopna točka za poslovne uporabnike, ki 
želijo doseči končne uporabnike. Glede na 
neuravnoteženost pogajalske moči med 
temi vratarji in poslovnimi uporabniki 
njihovih trgovin s programskimi 
aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo 
dovoliti določanje splošnih pogojev, 
vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi bili 
nepravični ali bi povzročili neutemeljeno 
razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali 
drugi splošni pogoji dostopa bi se morali 
šteti za nepravične, če povzročajo 
neravnovesje med pravicami in 
obveznostmi poslovnih uporabnikov, 
pomenijo prednost za vratarja, ki je 

(57) Vratarji, ki zagotavljajo dostop do 
jedrnih platformnih storitev, delujejo kot 
pomembna vstopna točka za poslovne 
uporabnike, ki želijo doseči končne 
uporabnike. Glede na neuravnoteženo 
pogajalsko moč teh vratarjev na eni strani 
in poslovnih uporabnikov jedrnih 
platformnih storitev na drugi, zlasti kadar 
dostopajo do spletnega iskalnika ali 
spletnega družbenega omrežja, se tem 
vratarjem ne bi smelo dovoliti določanje 
splošnih pogojev, vključno s pogoji 
oblikovanja cen, ki bi bili nepravični ali bi 
povzročili neutemeljeno razlikovanje. 
Pogoji oblikovanja cen ali drugi splošni 
pogoji dostopa bi se morali šteti za 
nepravične, če povzročajo neravnovesje 
med pravicami in obveznostmi poslovnih 
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nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali 
postavljajo poslovne uporabnike v slabši 
položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih 
storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za 
določitev pravičnosti splošnih pogojev 
dostopa se lahko uporabijo naslednja 
referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih 
drugi ponudniki trgovin s programskimi 
aplikacijami določili za enake ali podobne 
storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik 
trgovine s programskimi aplikacijami 
določil za drugačne povezane ali podobne 
storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik trgovine s programskimi 
aplikacijami določil za enake storitve v 
različnih geografskih regijah; cene ali 
pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami določil za 
enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta 
obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do 
dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost 
ponudnikov trgovin s programskimi 
aplikacijami, da prevzamejo potrebno 
odgovornost v boju proti nezakoniti in 
neželeni vsebini, kot je določena v skladu z 
uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

uporabnikov, pomenijo prednost za 
vratarja, ki je nesorazmerna s storitvijo, ki 
jo vratar zagotavlja poslovnim 
uporabnikom, ali postavljajo poslovne 
uporabnike v slabši položaj pri 
zagotavljanju istih ali podobnih storitev, 
kot jih zagotavlja vratar. Za določitev 
pravičnosti splošnih pogojev dostopa se 
lahko uporabijo naslednja referenčna 
merila: cene ali pogoji, ki so jih drugi 
ponudniki jedrnih platformnih storitev 
določili za enake ali podobne storitve; cene 
ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s 
programskimi aplikacijami, spletnega 
iskalnika ali spletne storitve družbenega 
mreženja določil za drugačne povezane ali 
podobne storitve ali različne vrste končnih 
uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je 
ponudnik jedrne platformne storitve 
določil za enake storitve v različnih 
geografskih regijah; cene ali pogoji, ki jih 
je ponudnik jedrne platformne storitve 
določil za enako storitev, kot jo ponuja 
vratar. Z določitvijo, da morajo biti splošni 
pogoji dostopa pravični, bi ponudnikom 
digitalnih vsebin omogočili, da bi bil 
njihov tok prihodkov preglednejši, zlasti v 
smislu prihodkov od oglaševanja, pa tudi 
v smislu distribucije ustreznih deležev 
prihodka med avtorje del, vključenih v 
medijske publikacije. Ta obveznost ne bi 
smela ustvarjati pravice do dostopa in ne bi 
smela posegati v zmožnost ponudnikov 
jedrnih platformnih storitev, da 
prevzamejo potrebno odgovornost v boju 
proti nezakoniti in neželeni vsebini, kot je 
določena v skladu z uredbo [aktom o 
digitalnih storitvah].

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost (58) Da bi se zagotovila učinkovitost 
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obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem podrobneje opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile. Ta možnost regulativnega 
dialoga bi morala vratarjem olajšati 
izpolnjevanje obveznosti in pospešiti 
pravilno izvajanje te uredbe.

obveznosti iz te uredbe in da bi se te 
obveznosti hkrati omejile na to, kar je 
potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in 
odpravo škodljivih učinkov nepoštenega 
ravnanja vratarjev, je pomembno, da se 
jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar 
lahko takoj izpolnil ob popolnem 
spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in 
Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, 
kibernetske varnosti in varnosti 
proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti 
vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi 
morali biti potrebni ukrepi vključeni v 
tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo 
vratarji, kolikor je to mogoče in če je 
primerno. V nekaterih primerih pa je lahko 
ustrezno, da Komisija po dialogu z 
zadevnim vratarjem podrobneje opredeli 
nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar 
moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil 
obveznosti, ki bi se lahko podrobneje 
opredelile.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javne morale, 
javnega zdravja ali javne varnosti, bi 
morala Komisija imeti možnost, da odloči, 
da se zadevna obveznost ne uporablja za 
določeno jedrno platformno storitev. 
Vplivanje na te javne interese lahko kaže 
na to, da bi bili stroški izvrševanja neke 
obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih 
izjemnih primerih previsoki in zato 
nesorazmerni. Regulativni dialog za 
olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so 
utemeljene le na podlagi javnega zdravja 
ali javne varnosti, bi morala Komisija imeti 
možnost, da odloči, da se zadevna 
obveznost ne uporablja za določeno jedrno 
platformno storitev. Vplivanje na te javne 
interese lahko kaže na to, da bi bili stroški 
izvrševanja neke obveznosti za družbo kot 
celoto v nekaterih izjemnih primerih 
previsoki in zato nesorazmerni. Regulativni 
dialog za olajšanje skladnosti z omejenimi 
možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral 
zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te 
uredbe, ne da bi ogrozil nameravane 
predhodne učinke na pravičnost in 
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predhodne učinke na pravičnost in 
tekmovalnost.

tekmovalnost.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze za zadevnega vratarja 
zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo 
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te 
uredbe. V tem sklepu bi moralo biti tudi 
ugotovljeno, da ni več razloga za ukrepanje 
Komisije.

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo 
sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti 
ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta 
možnost, da sprejme sklep, s katerim 
postanejo te zaveze zanj zavezujoče, če 
ugotovi, da zagotavljajo učinkovito 
izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, pri 
čemer je treba upoštevati škodo, ki jo je 
vratar povzročil drugim udeležencem na 
trgu, če že obstajajo. V sklepu bi moralo 
biti tudi ugotovljeno, da ni več razloga za 
ukrepanje Komisije.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente.

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
od podjetij ali združenj podjetij neposredno 
zahteva, da predložijo vse pomembne 
dokaze, podatke in informacije. Poleg tega 
bi morala imeti Komisija za namene te 
uredbe možnost zahtevati vse relevantne 
informacije od vsakega javnega organa, 
telesa ali agencije v državi članici ali od 
katere koli fizične ali pravne osebe. Pri 
izpolnjevanju sklepa Komisije morajo 
podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja 
in predložiti dokumente. Komisija bi 
morala pri odločanju o rokih iz člena 
19(3) in (4) upoštevati velikost in 
zmogljivosti podjetja ali podjetniškega 
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združenja ter jim ne nalagati 
nesorazmernega upravnega bremena.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
načela, ki jih priznava predvsem Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
členi 11, 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi 
zato bilo treba razlagati in uporabljati v 
skladu s temi pravicami in načeli –

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79a) Komisija v doglednem času 
sprejme izvršilne ukrepe za odpravo 
neizpolnjevanja obveznosti iz te uredbe s 
pravno zavezujočimi roki. Kadar sprejme 
sklep o neizpolnjevanju obveznosti, lahko 
v njem določi ukrepe, ki jih mora vratar 
izvesti za izpolnitev svojih obveznosti. 
Ukrepi lahko poleg odredbe o prenehanju 
vsebujejo tudi sorazmerne ukrepe, 
potrebne za ponovno vzpostavitev 
tekmovalnosti trga, če je vratarjevo 
neizpolnjevanje obveznosti negativno 
vplivalo nanjo. Komisija lahko po potrebi 
zahteva, da se ukrepi preskusijo in se 
optimizira njihova učinkovitost. Komisija 
redno pregleduje ukrepe, ki so bili 
sprejeti, da bi vratar izpolnil svoje 
obveznosti iz členov 5 in 6, ter lahko 
zahteva spremembo teh ukrepov, če 
ugotovi, da niso učinkoviti.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ta uredba ne posega v Uredbo 
(EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo 
vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi 
zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, 
katerih namen je zagotoviti tekmovalne in 
pravične trge. To ne posega v pravila, ki v 
skladu s pravom Unije stremijo k drugim 
legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič 
v tej uredbi državam članicam ne 
preprečuje, da bi podjetjem, vključno s 
ponudniki jedrnih platformnih storitev, 
naložile obveznosti, združljive s pravom 
Unije, katerih namen je varstvo 
potrošnikov ali boj proti dejanjem 
nelojalne konkurence, če te obveznosti niso 
povezane s tem, da imajo zadevna podjetja 
status vratarja v smislu te uredbe. 

5. Da bi preprečili drobljenje 
notranjega trga, države članice vratarjem 
ne nalagajo nadaljnjih obveznosti na 
podlagi zakonov, uredb ali upravnih 
ukrepov, katerih namen je zagotoviti 
tekmovalne in pravične trge. To ne posega 
v pravila, ki v skladu s pravom Unije 
stremijo k drugim legitimnim javnim 
interesom. Zlasti pa nič v tej uredbi 
državam članicam ne preprečuje, da bi 
podjetjem, vključno s ponudniki jedrnih 
platformnih storitev, naložile obveznosti, 
združljive s pravom Unije, katerih namen 
je varstvo potrošnikov ali boj proti 
dejanjem nelojalne konkurence, če te 
obveznosti niso povezane s tem, da imajo 
zadevna podjetja status vratarja v smislu te 
uredbe.

_________________ _________________
38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 
20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij 
podjetij (uredba ES o združitvah) 
(UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.

39 Uredba (EU) …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta – predlog o enotnem 
trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih 
storitvah) in spremembi 
Direktive 2000/31/ES.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „jedrna platformna storitev“ 
pomeni kar koli od naslednjega:

(2) „jedrna platformna storitev“ 
pomeni kar koli od naslednjega:

(a) spletne posredniške storitve; (a) spletne posredniške storitve;

(b) spletne iskalnike; (b) spletne iskalnike;

(c) spletne storitve družbenega mreženja; (c) spletne storitve družbenega mreženja;

(d) storitve platform za souporabo 
videov;

(d) storitve platform za souporabo 
videov;

(e) medosebne komunikacijske storitve, 
neodvisne od številke;

(e) medosebne komunikacijske 
storitve, neodvisne od številke;

f) operacijske sisteme; (f) operacijske sisteme;

(g) storitve računalništva v oblaku; (g) storitve računalništva v oblaku;

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, 
oglaševalskimi izmenjavami in vsemi 
drugimi oglaševalskimi 
posredniškimi storitvami, ki jih 
zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

(h) storitve oglaševanja, vključno z 
oglaševalskimi omrežji, 
oglaševalskimi izmenjavami in vsemi 
drugimi oglaševalskimi 
posredniškimi storitvami, ki jih 
zagotavlja ponudnik katerih koli 
jedrnih platformnih storitev iz točk (a) 
do (g);

(ha) glasovne asistente;

(hb) spletne brskalnike.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „spletni brskalniki“ pomenijo 
programsko opremo, ki jo uporabniki 
odjemalskih osebnih računalnikov ter 
mobilnih in drugih naprav uporabljajo za 
dostop do spletnih vsebin na strežnikih, ki 
so povezani z omrežji, kot je internet, in za 
interakcijo z njimi;
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) „glasovni asistenti“ pomenijo 
programske aplikacije, ki omogočajo 
govorjeni dialog z uporabnikom v 
naravnem jeziku ter posredujejo med 
končnimi in poslovnimi uporabniki, ki 
ponujajo glasovne aplikacije;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „oblikovanje profilov“ pomeni 
oblikovanje profilov, kakor je opredeljeno 
v točki (4) člena 4 Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „privolitev“ posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pomeni privolitev, kot je opredeljena v 
členu 4(11) Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23c) „prenosljivost podatkov“ pomeni 
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prenosljivost podatkov, kot je opredeljena 
v členu 20 Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni uporabniki dosežejo 
končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno 
storitev, ki je pomembna vstopna točka, 
preko katere poslovni in končni uporabniki 
dosežejo druge poslovne ali končne 
uporabnike, ter

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, 
ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih 
drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in 
končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje 
druge storitve, da bi združil osebne 
podatke, razen če je imel končni uporabnik 
izrecno izbiro in je dal privolitev v smislu 
Uredbe (EU) 2016/679 ;

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki 
izhajajo iz katere koli od njegovih jedrnih 
platformnih storitev, ne združuje z 
osebnimi podatki iz nobenih drugih 
storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali 
osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb ter 
poslovnih in končnih uporabnikov ne 
vpisuje v svoje druge storitve, da bi združil 
osebne podatke, razen če je imel končni 
uporabnik glede tega izrecno izbiro, 
predstavljeno na uporabniku prijazen 
način ter s hitro dostopnim in jasnim 
upravljanjem privolitve, in je privolitev 
tudi dal; ta način mora predvsem 
izpolnjevati zahtevo glede vgrajene in 
privzete zasebnosti v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679.

Predlog spremembe 35

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

(d) poslovnim uporabnikom ne 
preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v 
zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili 
na zadevni javni organ;

(d) poslovnim in končnim 
uporabnikom niti neposredno niti 
posredno ne preprečuje ali omejuje, da bi 
se v zvezi s katero koli prakso vratarjev 
obrnili na ustrezen javni organ, tudi sodne 
organe, tudi prek mehanizma poročanja 
za poslovne in končne uporabnike iz člena 
18(a);

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne 
zahteva, da v okviru storitev, ki jih 
ponujajo z jedrnimi platformnimi 
storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo 
identifikacijsko storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih ali končnih 
uporabnikov ne zahteva, da v okviru 
storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi 
platformnimi storitvami vratarja, 
uporabljajo ali ponujajo identifikacijsko ali 
plačilno storitev tega vratarja ali 
zagotavljajo interoperabilnost z njo;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo 
zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta 
jo plačala oglaševalec in založnik, ter 
znesku ali nadomestilu, plačanem 
založniku za objavo zadevnega oglasa in 
vsako posamezno zadevno storitev 
oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim 
zagotavlja storitve oglaševanja, na zahtevo 
predloži informacije o ceni, ki sta jo 
plačala oglaševalec in založnik, ter znesku 
ali nadomestilu, plačanem založniku za 
objavo zadevnega oglasa in vsako 
posamezno zadevno storitev oglaševanja, 
ki jo je opravil vratar, ter ne zbira ali 
obdeluje osebnih podatkov z namenom 
ciljanja končnih uporabnikov, ki so jim 
oglasi prikazani brez informirane in jasne 
privolitve, kot je opredeljeno v točki (a) 
člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov, 
njegovimi jedrnimi platformnimi 
storitvami ali jih predložijo zadevni 
poslovni uporabniki njegovih jedrnih 
platformnih storitev ali končni uporabniki 
teh poslovnih uporabnikov;

(a) pri konkuriranju poslovnim 
uporabnikom ne uporablja podatkov, ki 
niso javno dostopni in se ustvarijo z 
dejavnostmi navedenih poslovnih 
uporabnikov, vključno s končnimi 
uporabniki teh poslovnih uporabnikov in 
končnimi uporabniki svojih jedrnih 
platformnih ali pomožnih storitev ali jih 
prek jedrne platformne ali pomožne 
storitve predložijo zadevni poslovni 
uporabniki njegovih jedrnih platformnih 
storitev ali končni uporabniki teh poslovnih 
uporabnikov;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča 
odstranitev vseh predhodno nameščenih 
programskih aplikacij iz njegove jedrne 
platformne storitve brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako odstranitev 
v zvezi s programskimi aplikacijami, ki so 
bistvene za delovanje operacijskega 
sistema ali naprave in jih tretje osebe 
tehnično ne morejo ponujati kot 
samostojnih aplikacij;

(b) končne uporabnike in proizvajalce 
naprav ob prvi uporabi obvesti o vseh 
predhodno nameščenih programskih 
aplikacij iz svoje jedrne platformne storitve 
in o možnosti odstranitve, brez poseganja 
v možnost vratarja, da omeji odstranitev v 
zvezi s programskimi aplikacijami, ki so 
bistvene za delovanje operacijskega 
sistema ali naprave in jih tretje osebe 
tehnično ne morejo ponujati kot 
samostojne aplikacije;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c



PE692.792v02-00 584/600 RR\1244436SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
uporabo programskih aplikacij tretjih oseb 
ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki 
uporabljajo operacijske sisteme 
navedenega vratarja ali so interoperabilne z 
njimi, ter omogoča, da se do teh 
programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami dostopa s 
sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve 
navedenega vratarja. Vratarju se ne 
prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, 
s katerimi zagotovi, da programske 
aplikacije tretjih oseb ali trgovine s 
programskimi aplikacijami ne ogrožajo 
celovitosti strojne opreme ali operacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) omogoča namestitev in učinkovito 
ter privzeto uporabo programskih aplikacij 
tretjih oseb ali trgovin s programskimi 
aplikacijami, ki uporabljajo operacijske 
sisteme navedenega vratarja ali so 
interoperabilne z njimi, ter omogoča, da se 
do teh programskih aplikacij ali trgovin s 
programskimi aplikacijami ali odložišč 
dostopa s sredstvi, ki niso jedrne 
platformne storitve navedenega vratarja. 
Vratarju se ne prepreči sprejemanje 
sorazmernih ukrepov, s katerimi zagotovi, 
da programske aplikacije tretjih oseb ali 
trgovine s programskimi aplikacijami ne 
ogrožajo celovitosti strojne opreme ali 
operacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
vratar;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali 
katera koli tretja oseba, ki pripada istemu 
podjetju, ne obravnava ugodneje v 
primerjavi s podobnimi storitvami ali 
proizvodi tretje osebe ter za tako 
razvrščanje uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

(d) pri razvrščanju, pa tudi pri dostopu, 
pogojih poslovanja ali funkcionalnostih 
in vmesnikih, ne vgrajuje storitev in 
proizvodov, ki jih zagotavlja sam ali tretja 
oseba, ki pripada istemu podjetju, in jih ne 
obravnava ugodneje v primerjavi s 
podobnimi storitvami ali proizvodi tretjih 
oseb in tudi ne daje prednosti dodatnim 
storitvam ter pri razvrščanju, dostopu, 
pogojih poslovanja, funkcionalnostih in 
vmesnikih uporablja pravične in 
nediskriminatorne pogoje;

Predlog spremembe 42

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

(f) poslovnim uporabnikom in 
ponudnikom pomožnih storitev omogoča 
dostop do istih funkcij operacijskega 
sistema, strojne opreme ali programske 
opreme, kot so na voljo vratarju ali jih 
vratar uporablja pri zagotavljanju 
morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo 
interoperabilnost; 

(f) poslovnim in končnim 
uporabnikom in ponudnikom jedrnih in 
pomožnih storitev omogoča dostop do istih 
funkcij operacijskega sistema, strojne ali 
programske opreme, kot so na voljo 
vratarju ali jih vratar uporablja pri 
zagotavljanju morebitnih pomožnih 
storitev, ter njihovo interoperabilnost; 
zagotavlja informacije, ki operacijskim 
sistemom, programskim aplikacijam ali 
pomožnim storitvam tretjih oseb 
omogočajo interoperabilnost z njegovimi 
jedrnimi platformnimi storitvami, in sicer 
omogoči, da so značilnosti in 
funkcionalnost jedrne platformne storitve 
na voljo v največji možni meri za uporabo 
s programsko aplikacijo ali storitvijo tretje 
osebe. Vratarju se ne sme preprečiti, da 
sprejme potrebne in sorazmerne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da pomožne storitve 
tretjih oseb ne ogrožajo celovitosti funkcij 
operacijskega sistema, strojne ali 
programske opreme, ki jih zagotavlja sam, 
če te sorazmerne ukrepe ustrezno 
utemelji. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo 
poslovnega uporabnika ali končnega 
uporabnika, in zlasti končnim uporabnikom 
zagotavlja orodja za lažje uresničevanje 
prenosljivosti podatkov v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost 
in interoperabilnost osebnih podatkov, 
ustvarjenih z dejavnostjo poslovnega 
uporabnika ali končnega uporabnika, in 
zlasti končnim uporabnikom zagotavlja 
brezplačna orodja za dejansko 
uresničevanje prenosljivosti teh osebnih 
podatkov v skladu s členom 20 Uredbe 
(EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem 
stalnega dostopa v realnem času;
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, visokokakovosten in stalen 
dostop v realnem času ter uporabo zbirnih 
ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo v smislu Uredbe (EU) 
2016/679;

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim 
osebam, ki jih pooblasti poslovni 
uporabnik, brezplačno zagotavlja 
učinkovit, varen, visokokakovosten in 
stalen dostop v realnem času ter uporabo 
neosebnih podatkov, ki jih pri uporabi 
zadevnih jedrnih platformnih storitev 
zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni 
uporabniki in končni uporabniki, ki so 
povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih 
zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za 
osebne podatke zagotavlja dostop in 
uporabo samo, kadar sta neposredno 
povezana z uporabo, ki jo končni 
uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali 
storitvami, ki jih zadevni poslovni 
uporabnik ponuja preko zadevne jedrne 
platformne storitve, in če se končni 
uporabnik odloči za tako izmenjavo s 
privolitvijo, ter zagotavlja, da so 
funkcionalnosti za zagotavljanje 
informacij in ponujanje možnosti za 
privolitev čim bolj prijazne do 
uporabnika.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na njihovo zahtevo pod 
pravičnimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji zagotavlja 
dostop do razvrščanja, poizvedb in 
vpogleda v podatke s klikom v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, če so anonimizirani za 

(j) vsem tretjim ponudnikom spletnih 
iskalnikov na zahtevo pod pravičnimi, 
razumnimi in nediskriminatornimi pogoji 
zagotavlja dostop do popolnoma 
anonimiziranih podatkov o razvrstitvi, 
poizvedbah, klikih in ogledih v zvezi z 
brezplačnim in plačljivim iskanjem, ki jih 
končni uporabniki ustvarijo na spletnih 
iskalnikih vratarja, kot podatkov o 
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poizvedbo, klik in ogled podatkov, ki so 
osebni podatki;

razvrstitvi, poizvedbah, klikih in ogledih, 
ki so osebni podatki;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) po potrebi omogočijo končnim in 
poslovnim uporabnikom, da informacije 
dobijo samo v kronološkem vrstnem redu 
ali da, kadar je to tehnično izvedljivo, 
uporabijo sisteme tretjih oseb;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) se vzdržijo praks, ki bi poslovnim 
ali končnim uporabnikom po 
nepotrebnem oteževale odjavo od jedrne 
platformne storitve;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jc) v skladu s členom 13 Direktive 
(EU) 2019/882 omogočijo, da lahko do 
njihovih storitev, vključno z 
uporabniškimi vmesniki, dostopajo 
invalidi;

Predlog spremembe 49
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop do trgovine s 
programskimi aplikacijami, določene v 
skladu s členom 3 te uredbe.

(k) za poslovne uporabnike svoje 
jedrne platformne storitve uporablja 
pravične in nediskriminatorne splošne 
pogoje za dostop in obravnavo, zlasti za 
poslovne uporabnike svoje trgovine s 
programskimi aplikacijami, spletnega 
iskalnika, spletne plačilne storitve ali 
spletne storitve družbenega mreženja, v 
skladu s členom 3 te uredbe.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vratar s svojimi poslovnimi 
partnerji sklene pogodbeno ureditev za 
zagotovitev, da so obveznosti iz členov 5 in 
6 učinkovite tudi v primeru, ko končni 
proizvod potrošnikom in poslovnim 
uporabnikom zagotovi tretja oseba ter ta 
proizvod vključuje platformno storitev, ki 
jo upravlja vratar. 

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom 
določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v šestih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, 
ki jih namerava vratar izvesti v skladu z 
odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo 
učinkovitega izpolnjevanja zadevnih 
obveznosti iz člena 6, s sklepom določi 
ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. 
Komisija sprejme tak sklep v štirih 
mesecih po začetku postopka v skladu s 
členom 18.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v treh mesecih po začetku postopka. V njih 
pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali 
za katere meni, da bi jih moral zadevni 
ponudnik jedrnih platformnih storitev 
sprejeti za učinkovito obravnavanje 
predhodnih ugotovitev.

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa 
iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve 
v dveh mesecih po začetku postopka. V 
njih pojasni ukrepe, ki jih namerava 
sprejeti ali za katere meni, da bi jih moral 
zadevni ponudnik jedrnih platformnih 
storitev sprejeti za učinkovito 
obravnavanje predhodnih ugotovitev.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za opredelitev obveznosti v skladu 
s točkama (j) in (k) člena 6(1) Komisija 
oceni tudi, ali predvideni ali izvedeni 
ukrepi zagotavljajo, da ni več neravnovesja 
med pravicami in obveznostmi poslovnih 
uporabnikov ter da ukrepi sami ne 
pomenijo prednosti za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom.

6. Za opredelitev obveznosti v skladu 
s točkama (j) in (k) člena 6(1) Komisija 
oceni tudi, ali predvideni ali izvedeni 
ukrepi zagotavljajo, da ni več neravnovesja 
med pravicami in obveznostmi poslovnih 
in končnih uporabnikov ter da ukrepi sami 
ne pomenijo prednosti za vratarja, ki je 
nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar 
zagotavlja poslovnim uporabnikom.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 

7. Vratar lahko zahteva začetek 
postopka v skladu s členom 18, da 
Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih 
namerava vratar izvesti ali jih izvaja v 
skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju 
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cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo 
zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v 
kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah.

cilja zadevne obveznosti v posebnih 
okoliščinah. Vratar skupaj s svojo zahtevo 
predloži utemeljeno predložitev, v kateri 
pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih 
namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti 
pri doseganju cilja zadevne obveznosti v 
posebnih okoliščinah. Komisija lahko 
začne postopek v skladu s členom 18 in v 
sklepu, sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 37a(2), določi ukrepe, 
ki jih mora zadevni vratar izvesti. 
Komisija sprejme ta sklep v šestih mesecih 
po začetku postopka v skladu s členom 18.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javne morale; črtano

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne uporabnike ter 
vratar pridobi prednost pred poslovnimi 
uporabniki, ki je nesorazmerna s storitvijo, 
ki jo vratar opravlja za poslovne 
uporabnike, ali

(a) ni ravnovesja med pravicami in 
obveznostmi za poslovne, aktivne ali 
končne uporabnike ter vratar pridobi 
prednost pred poslovnimi, aktivnimi ali 
končnimi uporabniki, ki je nesorazmerna s 
storitvijo, ki jo vratar opravlja za poslovne, 
aktivne ali končne uporabnike, ali

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 1. Vratar zagotovi, da so obveznosti iz 
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členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem 
podjetja, ki mu pripada vratar, ne glede na 
to, ali je to ravnanje pogodbene, poslovne, 
tehnične ali druge narave.

členov 5 in 6 v celoti in učinkovito 
izpolnjene. Medtem ko se obveznosti iz 
členov 5 in 6 uporabljajo v zvezi z jedrnimi 
platformnimi storitvami, določenimi v 
skladu s členom 3, se njihovo izvajanje ne 
sme ogroziti z nobenim ravnanjem vratarja 
ali katerega koli dela podjetja, ki mu 
pripada vratar, ne glede na to, ali je to 
ravnanje pogodbene, poslovne, tehnične ali 
druge narave.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno pridobijo potrebno privolitev 
za njihovo obdelavo, kadar je to potrebno v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo 2002/58/ES, ali kako drugače 
delujejo v skladu s predpisi in načeli Unije 
na področju varstva podatkov in 
zasebnosti, med drugim tako, da 
poslovnim uporabnikom zagotovijo 
ustrezno anonimizirane podatke, kadar je 
to ustrezno. Vratar pridobitve te privolitve 
poslovnega uporabnika ne oteži bolj kot za 
svoje storitve.

2. Kadar je potrebna privolitev za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, da 
se zagotovi skladnost s to uredbo, vratar 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
poslovnim uporabnikom omogoči, da 
neposredno zaprosijo za potrebno 
privolitev za njihovo obdelavo, kadar je to 
potrebno v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
in Direktivo 2002/58/ES, ali pa poslovnim 
uporabnikom zagotovijo ustrezno 
anonimizirane podatke. Vratar pridobitve 
te privolitve poslovnega uporabnika ne 
oteži bolj kot za svoje storitve.
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Predlog uredbe
Člen 13 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov strank, ki jih 

Vratar v šestih mesecih po imenovanju v 
skladu s členom 3 Komisiji predloži 
neodvisno revidiran opis morebitnih tehnik 
oblikovanja profilov končnih 
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uporablja v jedrnih platformnih storitvah, 
opredeljenih v skladu s členom 3. Ta opis 
se posodobi vsaj enkrat letno.

uporabnikov, ki jih uporablja v jedrnih 
platformnih storitvah, opredeljenih v 
skladu s členom 3. Opis se posodobi vsaj 
enkrat letno in se javno objavi tudi pregled 
o tem, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki 
jih nalagajo zahteve glede poslovnih 
skrivnosti in drugih zaupnih poslovnih 
informacij. Komisija po posvetovanju z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, Evropskih odborom za varstvo 
podatkov, civilno družbo in strokovnjaki 
oblikuje standarde in postopek revizije. 
Komisija revidirani opis in vse relevantno 
gradivo, zbrano v okviru nadzora nad 
vratarji, ki se nanaša na obdelavo osebnih 
podatkov, deli z vsemi pristojnimi 
nadzornimi organi, če to zahtevajo.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov se Komisija v okviru preiskave 
posvetuje z organi za varstvo podatkov, 
preden sprejme odločitev v skladu s členi 
15, 16 in 17.

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Mehanizem poročanja za poslovne in 
končne uporabnike
1. Poslovni in končni uporabniki 
jedrnih platformnih storitev, kot so 
opredeljene v členu 2(2), lahko Komisiji 
ali nacionalnemu organu za konkurenco 
sporočijo vsako prakso ali ravnanje 
vratarja, ki spada na področje uporabe te 
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uredbe.
2. Če sporočilo iz odstavka 1 prejme 
nacionalni organ za konkurenco, ga 
posreduje neposredno Komisiji. 
3. Komisija je pooblaščena, da določi 
prednostne naloge za preučitev 
sporočenih primerov, kakor je navedeno v 
odstavku 1. Brez poseganja v člen 33 je 
Komisija pooblaščena, da ne preuči 
obvestila, če meni, da to obvestilo ni 
prednostna naloga pri izvrševanju. 
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

.1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega vratarja 
in izjavi, da ni več podlage za ukrepanje.

1. Če zadevni vratar v postopku iz 
člena 16 ali 25 ponudi zaveze glede 
zadevnih jedrnih platformnih storitev za 
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6, lahko Komisija s sklepom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 32(4), navedene zaveze 
določi za zavezujoče za zadevnega 
vratarja, pri čemer upošteva morebitno že 
obstoječo škodo, ki jo je vratar povzročil 
drugim udeležencem na trgu, in izjavi, da 
ni več podlage za ukrepanje.
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme potrebne 
ukrepe za spremljanje učinkovitega 
izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.

1. Komisija spremlja dejansko 
izvajanje in izpolnjevanje obveznosti iz 
členov 5 in 6 ter sklepov, sprejetih v skladu 
s členi 7, 16, 22 in 23.
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija zaključi preiskavo trga s 
sprejetjem sklepa v 36 mesecih od njenega 
začetka v skladu s členom 18.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če Komisija meni, da je potrebno, 
lahko pred sprejetjem odločitve zasliši tudi 
druge fizične ali pravne osebe, ki izkažejo 
zadosten interes, vključno z osebami, ki 
jih priporočijo pristojni nacionalni 
organi, imenovani v skladu s členom 
21(a).
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kot izjemo od odstavka 1 lahko 
pristojni nadzorni organi z drugimi 
pristojnimi organi, tudi organi za varstvo 
podatkov in za varstvo potrošnikov, 
izmenjajo vse relevantno gradivo, zbrano 
v okviru nadzora nad vratarji, v skladu s 
členi 3, 12, 13, 19, 20 in 21, in sicer 
izključno z namenom omogočiti drugim 
pristojnim organom izpolnjevanje 
njihovih nalog in poslanstva javne službe.

Predlog spremembe 67
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ko Komisija izvaja in pripravlja 
oceno o tem, ali bi bilo treba začeti 
preiskavo, se posvetuje s pristojnimi 
nadzornimi organi, tudi organi za varstvo 
podatkov.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tretje osebe, ki zastopajo poslovne 
ali končne uporabnike, imajo pravico 
vložiti pritožbo v zvezi z neimenovanjem 
vratarjev ali če ti ne izpolnjujejo oziroma 
sistematično ne spoštujejo svojih 
obveznosti svojih obveznosti v skladu s 
členi 3, 5 in 6, in lahko zahtevajo tudi 
preiskavo trga. Zahtevo podprejo z dokazi. 
Komisija v treh mesecih obvesti tretje 
osebe o svoji odločitvi.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Predlog spremembe Direktive (EU) 
2020/1828. Prilogi I k Direktivi (EU) 
2020/1828 se doda naslednja točka 43a: 
„(67) Uredba (EU) 20XX/XXXX 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
tekmovalnih in pravičnih trgih v 
digitalnem sektorju“
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija objavi sklepe, ki jih 
sprejme v skladu s členi 3, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, 22, členom 23(1) ter členi 25, 26 in 27. 
V taki objavi so navedeni imena strank in 
glavna vsebina sklepa, vključno z vsemi 
naloženimi sankcijami.

1. Komisija objavi sklepe, ki jih 
sprejme v skladu s členi 3, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, 18, 22, členom 23(1) ter členi 25, 
26, 27, 33 in 33a. V objavi so navedeni 
imena strank in glavna vsebina sklepa, 
vključno z vsemi naloženimi sankcijami.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Poročanje

Letno poročilo Komisije o politiki 
konkurence vsebuje poglavje o izvajanju 
te uredbe.
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