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14.1.2022 A9-0356/474

Predlog spremembe 474
Cristian-Silviu Buşoi
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s posebnimi značilnostmi 
zadevnih storitev in glede na dejstvo, da 
morajo njihovi ponudniki zato prevzeti 
nekatere specifične obveznosti, je treba v 
širši kategoriji ponudnikov storitev 
gostovanja, kot je opredeljeno v tej uredbi, 
razlikovati podkategorijo spletnih platform. 
Spletne platforme, kot so družbena omrežja 
ali spletne tržnice, bi morale biti 
opredeljene kot ponudniki storitev 
gostovanja, ki na zahtevo prejemnikov 
storitev shranjujejo njihove informacije in 
ki take informacije na zahtevo prejemnikov 
tudi razširjajo v javnost. Da pa bi se 
preprečila uvedba preširokih obveznosti, se 
ponudniki storitev gostovanja ne bi smeli 
šteti za spletne platforme, če je razširjanje 
v javnost le manjša in povsem pomožna 
funkcija druge storitve ter je iz objektivnih 
tehničnih razlogov ni mogoče uporabljati 
brez navedene druge, primarne storitve, 
njena vključitev v storitev pa ni namenjena 
izogibanju uporabi pravil iz te uredbe, ki se 
uporabljajo za spletne platforme. Oddelek s 
komentarji uporabnikov v spletnem 
časopisu je na primer taka funkcija, pri 
kateri je jasno, da gre za pomožno funkcijo 
glavne storitve, ki je objava novic v okviru 
uredniške odgovornosti založnika.

(13) V zvezi s posebnimi značilnostmi 
zadevnih storitev in glede na dejstvo, da 
morajo njihovi ponudniki zato prevzeti 
nekatere specifične obveznosti, je treba v 
širši kategoriji ponudnikov storitev 
gostovanja, kot je opredeljeno v tej uredbi, 
razlikovati podkategorijo spletnih platform. 
Spletne platforme, kot so družbena 
omrežja, platforme za deljenje vsebin, 
platforme za pretakanje v živo ali spletne 
tržnice, bi morale biti opredeljene kot 
ponudniki storitev gostovanja, ki na 
zahtevo prejemnikov storitev shranjujejo 
njihove informacije in ki take informacije 
na zahtevo prejemnikov tudi razširjajo v 
javnosti ali kako drugače aktivno 
sodelujejo pri širjenju vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki. Za spletne platforme 
se lahko štejejo tudi iskalniki in 
enakovredne storitve, če te storitve 
ustrezajo opredelitvi spletne platforme iz 
te uredbe. Da pa bi se preprečila uvedba 
preširokih obveznosti, se ponudniki 
storitev gostovanja ne bi smeli šteti za 
spletne platforme, če je razširjanje v 
javnost le manjša in povsem pomožna 
funkcija druge storitve ter je iz objektivnih 
tehničnih razlogov ni mogoče uporabljati 
brez navedene druge, primarne storitve, 
njena vključitev v storitev pa ni namenjena 
izogibanju uporabi pravil iz te uredbe, ki se 
uporabljajo za spletne platforme. Oddelek s 
komentarji uporabnikov v spletnem 
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časopisu je na primer taka funkcija, pri 
kateri je jasno, da gre za pomožno funkcijo 
glavne storitve, ki je objava novic v okviru 
uredniške odgovornosti založnika.
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14.1.2022 A9-0356/475

Predlog spremembe 475
Cristian-Silviu Buşoi
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65a) Interoperabilnost z zelo velikimi 
spletnimi platformami je zaželena, saj 
lahko ustvari nove priložnosti za razvoj 
inovativnih storitev, premosti učinek 
uporabnikove vezanosti ter zagotovi 
konkurenco in izbiro uporabnikom. Te 
možnosti bi lahko prejemnikom 
omogočile, da izkoristijo interakcijo med 
različnimi platformami. Zelo velike 
spletne platforme imajo lahko vmesnik za 
aplikacijsko programiranje, prek katerega 
lahko platforme tretjih strani in njihovi 
prejemniki sodelujejo z glavnimi 
funkcijami in prejemniki osnovnih 
storitev platforme. Glavne funkcije lahko 
vključujejo zmožnost prejemanja 
informacij z nekaterih računov, izmenjavo 
zagotovljenih vsebin in odzivanje nanje. 
Poleg tega lahko zelo velike spletne 
platforme poskrbijo, da so glavne funkcije 
njihovih storitev interoperabilne z drugimi 
spletnimi platformami, da se omogoči 
komunikacija med platformami. Ta 
možnost ne omejuje, ovira ali zavlačuje 
njihove zmožnosti reševanja varnostnih 
vprašanj in bi morala biti v skladu z vsemi 
njihovimi odgovornostmi, zlasti v zvezi s 
temeljnimi pravicami in varstvom 
zasebnosti. Komisija bi morala od 
evropskih organov za standardizacijo 
zahtevati, da razvijejo potrebne tehnične 
standarde za interoperabilnost, kot je 
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interoperabilnost protokolov ter 
interoperabilnost in prenosljivost 
podatkov.
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14.1.2022 A9-0356/476

Predlog spremembe 476
Cristian-Silviu Buşoi
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65b) Zelo velike spletne platforme bi 
morale poskrbeti, da je mogoče ocene po 
prekinitvi pogodbe z uporabnikom 
platforme prenesti v sistem ugleda 
drugega operaterja platforme. Zaradi 
preglednosti bi bilo treba vnaprej 
zagotoviti informacije o postopkih, 
tehničnih zahtevah, časovnih okvirih in 
pristojbinah, ki se uporabljajo, če želi 
uporabnik platforme prenesti ocene v 
sistem ugleda drugega operaterja 
platforme. Pri prikazovanju ocen, 
uvoženih z druge platforme, bi moral 
operater ciljne platforme navesti izvor 
ocen, kadar je to mogoče.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Predlog spremembe 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ponudniki posredniških storitev, ki 
se uvrščajo med mikro, mala ali srednja 
podjetja v smislu Priloge k Priporočilu 
2003/361/ES in ki jim po razumnem 
prizadevanju ni uspelo priti do storitve 
pravnega zastopnika, imajo možnost 
zahtevati, da koordinator digitalnih 
storitev države članice, v kateri namerava 
podjetje vzpostaviti pravnega zastopnika, 
omogoči nadaljnje sodelovanje in 
priporoči možne rešitve, tudi možnosti 
kolektivnega zastopanja.

Or. en


