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15.1.2022 A9-0356/509

Predlog spremembe 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Teodoros Zagorakis (Theodoros 
Zagorakis), Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa 
Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, 
Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, Nathalie Colin-Oesterlé, Brice 
Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-Xavier Bellamy, Lukas Furlas 
(Loucas Fourlas), Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz Devesa, Esteban 
González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel Caspary

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 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Če želi ponudnik izkoristiti izjemo 
od odgovornosti za storitve gostovanja, bi 
moral takoj ukrepati, ko dejansko izve za 
nezakonito vsebino, in odstraniti ali 
onemogočiti dostop do take vsebine. 
Odstranitev ali onemogočanje dostopa bi se 
moralo izvajati ob upoštevanju načela 
svobode izražanja. Ponudnik lahko za tako 
nezakonito vsebino izve zlasti na podlagi 
preiskav na lastno pobudo ali na podlagi 
prijav posameznikov ali subjektov v skladu 
s to uredbo, če so take prijave dovolj 
natančne in ustrezno utemeljene, da 
skrbnemu gospodarskemu subjektu 
omogočajo razumno identifikacijo in oceno 
domnevno nezakonite vsebine ter 
ukrepanje zoper tako vsebino, če je 
ustrezno.

(22) Če želi ponudnik izkoristiti izjemo 
od odgovornosti za storitve gostovanja, bi 
moral, ko ugotovi, da je določena vsebina 
nezakonita, in torej dejansko izve za 
nezakonito vsebino, takoj ukrepati in 
odstraniti ali onemogočiti dostop do take 
vsebine. Hitro pomeni „čim hitreje“ za vse 
vsebine in „takoj“ pri neposrednem 
prenosu in za posebej časovno občutljive 
vsebine. Odstranitev ali onemogočanje 
dostopa bi se moralo izvajati ob 
upoštevanju visoke ravni varstva 
potrošnikov in Listine o temeljnih 
pravicah, vključno z načelom svobode 
izražanja ter pravico do prejemanja in 
širjenja vesti in idej brez vmešavanja 
javnih organov. Ponudnik lahko za 
nezakonito vsebino izve zlasti na podlagi 
preiskav na lastno pobudo ali na podlagi 
prijav posameznikov ali subjektov v skladu 
s to uredbo, če so take prijave dovolj 
natančne in ustrezno utemeljene, da 
skrbnemu ponudniku storitev gostovanja 
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omogočajo razumno identifikacijo in oceno 
domnevno nezakonite vsebine ter 
ukrepanje zoper tako vsebino, če je 
ustrezno. Če ponudniki ukrepajo, ko 
dejansko izvejo za nezakonito vsebino, bi 
morali biti upravičeni do izjem od 
odgovornosti iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil akt o digitalnih storitvah smiseln, kadar morajo ponudniki spletnih storitev 
odstraniti nezakonite vsebine ali onemogočiti dostop do njih, bi moral akt o digitalnih 
storitvah zagotoviti, da se za vse vsebine čim hitreje odstranijo nezakonite vsebine ali 
onemogoči dostop do njih ter da se takšne vsebine odstranijo takoj pri neposrednem prenosu 
ter za posebej časovno občutljive vsebine, pri čemer je treba v teh primerih upoštevati, da je 
večina gospodarske vrednosti pri prenosu v živo.
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15.1.2022 A9-0356/510

Predlog spremembe 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Teodoros Zagorakis 
(Theodoros Zagorakis), Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, 
Peter Pollák, Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, 
Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, 
Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier 
Bellamy, Antonio Tajani, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, 
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Massimiliano Salini, Isabella Adinolfi, 
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc Tarabella, Pernille Weiss, 
Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, Christian Ehler, Lukas Furlas 
(Loucas Fourlas), Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César 
Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Medtem ko se pravila iz poglavja II 
te uredbe nanašajo na izjeme od 
odgovornosti ponudnikov posredniških 
storitev, je treba spomniti, da čeprav imajo 
navedeni ponudniki na splošno pomembno 
vlogo, se težave v zvezi z nezakonitimi 
vsebinami in dejavnostmi na spletu ne bi 
smele obravnavati le z osredotočanjem na 
njihove odgovornosti. Če je mogoče, bi 
morale tretje osebe, na katere vpliva 
nezakonita vsebina, ki se prenaša prek 
spleta ali shranjuje na njem, poskusiti 
rešiti spor, ki se nanaša na tako vsebino, 
brez vključevanja zadevnega ponudnika 
posredniških storitev. Če pravila Unije in 
nacionalne zakonodaje, ki se uporabljajo, 
tako določajo, bi morali biti prejemniki 
storitve odgovorni za nezakonito vsebino, 
ki jo zagotavljajo in morda razširjajo prek 

(26) Medtem ko se pravila iz poglavja II 
te uredbe nanašajo na izjeme od 
odgovornosti ponudnikov posredniških 
storitev, je treba spomniti, da čeprav imajo 
navedeni ponudniki na splošno pomembno 
vlogo, se težave v zvezi z nezakonitimi 
vsebinami in dejavnostmi na spletu ne bi 
smele obravnavati le z osredotočanjem na 
njihove odgovornosti. Če pravila Unije in 
nacionalne zakonodaje, ki se uporabljajo, 
tako določajo, bi morali biti prejemniki 
storitve odgovorni za nezakonito vsebino, 
ki jo zagotavljajo in morda razširjajo prek 
posredniških storitev. Če je ustrezno, bi 
morali tudi drugi akterji, kot so skupine 
moderatorjev v zaprtih spletnih okoljih, 
zlasti v primeru velikih skupin, pomagati 
pri preprečevanju razširjanja nezakonite 
spletne vsebine v skladu s pravom, ki se 
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posredniških storitev. Če je ustrezno, bi 
morali tudi drugi akterji, kot so skupine 
moderatorjev v zaprtih spletnih okoljih, 
zlasti v primeru velikih skupin, pomagati 
pri preprečevanju razširjanja nezakonite 
spletne vsebine v skladu s pravom, ki se 
uporablja. Nadalje, če je treba vključiti 
ponudnike storitev informacijske družbe, 
vključno s ponudniki posredniških storitev, 
bi morale biti vse zahteve ali odločbe za 
tako vključitev na splošno naslovljene na 
akterja, ki ima tehnične in operativne 
zmožnosti za ukrepanje zoper posamezne 
dele nezakonitih vsebin, da se preprečijo in 
čim bolj zmanjšajo vsi morebitni negativni 
učinki na razpoložljivost in dostopnost 
informacij, ki niso nezakonita vsebina.

uporablja. Nadalje, če je treba vključiti 
ponudnike storitev informacijske družbe, 
vključno s ponudniki posredniških storitev, 
bi morale biti vse zahteve ali odločbe za 
tako vključitev na splošno naslovljene na 
akterja, ki ima tehnične in operativne 
zmožnosti za ukrepanje zoper posamezne 
dele nezakonitih vsebin, da se preprečijo in 
čim bolj zmanjšajo vsi morebitni negativni 
učinki na razpoložljivost in dostopnost 
informacij, ki niso nezakonita vsebina.

Or. en

Obrazložitev

Takšen pristop bi vzpostavil sistem, ki bi strani silil, da se osredotočijo na končne uporabnike, 
posredniki pa bi se lahko izognili obveznostim, v skladu s katerimi morajo pri odstranitvi 
nezakonitih vsebin na spletu delovati skrbno in hitro [na primer z argumentom, da nimajo 
tehničnih, operativnih ali pogodbenih možnosti za ukrepanje zoper nezakonito vsebino 
oziroma dejavnost]. To bi zmanjšalo odgovornost platform, ne pa jo povečalo, in izničilo 
celoten namen akta o digitalnih storitvah.
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15.1.2022 A9-0356/511

Predlog spremembe 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Salvatore De 
Meo, Henna Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Teodoros Zagorakis 
(Theodoros Zagorakis), Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, 
Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-
Oesterlé, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Luisa Regimenti, 
Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud 
Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice 
Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio 
Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, 
Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Čeprav bi se pogodbena svoboda 
ponudnikov posredniških storitev načeloma 
morala upoštevati, je v interesu 
preglednosti za zaščito prejemnikov 
storitve in da se preprečijo nepošteni ali 
pristranski izidi, primerno določiti 
nekatera pravila glede vsebine, uporabe in 
izvrševanja pogojev poslovanja navedenih 
ponudnikov.

(38) Čeprav bi se pogodbena svoboda 
ponudnikov posredniških storitev načeloma 
morala upoštevati, je v interesu varstva 
temeljnih pravic, zlasti svobode izražanja 
in obveščanja, preglednosti, zaščite 
prejemnikov storitve, vključno z njihovimi 
upravičenimi interesi, in preprečevanja 
diskriminatornih, nepoštenih ali 
pristranskih izidov primerno določiti 
nekatera pravila glede vsebine, uporabe in 
izvrševanja pogojev poslovanja navedenih 
ponudnikov. To pomeni, da bi morali 
ponudniki posredniških storitev v največji 
možni meri upoštevati ustrezna pravila, ki 
se uporabljajo za medije, in uvesti 
posebne postopke, s katerimi bi zagotovili, 
da so mediji nemudoma obveščeni in da 
imajo možnost izpodbijati kateri koli 
ukrep moderiranja vsebin pred njegovim 
izvajanjem. Pogoji poslovanja ne bi smeli 
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omejevati svobode in pluralnosti medijev, 
kot je določeno v členu 11 Listine. Zlasti 
je treba prav tako zagotoviti, da so pogoji 
poslovanja zapisani v jasnem in 
nedvoumnem jeziku in v skladu z 
veljavnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom. Pogoji poslovanja bi morali 
vključevati informacije o vseh politikah, 
postopkih, ukrepih in orodjih, ki se 
uporabljajo za moderiranje vsebin, 
vključno z algoritemskim odločanjem in 
človeškim pregledom, ter o pravici do 
prenehanja uporabe storitve. Ponudniki 
posredniških storitev bi morali 
prejemnikom storitev zagotoviti tudi 
jedrnat in lahko berljiv povzetek glavnih 
elementov pogojev poslovanja, vključno s 
pravnimi sredstvi, ki so na voljo, pri čemer 
bi morali, kadar je to ustrezno, uporabiti 
grafične elemente, kot so ikone.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s spremembami v členu 12.1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Predlog spremembe 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Teodoros 
Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano 
Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Andrea Caroppo, Javier Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, 
Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Fulvio Martusciello, Carmen Avram, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne 
Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana Beghin, Robert Hajšel, 
Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Nathalie Colin-Oesterlé, 
Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban González Pons, Christian 
Ehler, Agnès Evren, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Daniel Caspary, Domènec Ruiz 
Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Za zagotovitev učinkovitega in 
ustreznega izvajanja obveznosti glede 
sledljivosti poslovnih uporabnikov, pri 
čemer se ne naloži nesorazmerno breme, 
bi morali zajeti ponudniki posredniških 
storitev pred uporabo storitev izvajati 
skrbne preglede za preverjanje 
zanesljivosti informacij, ki jih zagotavljajo 
zadevni poslovni uporabniki, zlasti z 
uporabo prosto dostopnih uradnih 
spletnih podatkovnih zbirk ali spletnih 
vmesnikov, kot so nacionalni poslovni 
registri, ali tako, da od zadevnih poslovnih 
uporabnikov zahtevajo predložitev 
zaupanja vrednih dokazil, kot so kopije 
osebnih dokumentov, overjeni bančni 
izpiski, potrdila družb in izpiski iz 
poslovnega registra. Uporabijo lahko tudi 
druge vire, ki so na voljo prek 
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oddaljenega dostopa in ki zagotavljajo 
podobno stopnjo zanesljivosti za 
izpolnjevanje te obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je bil predlagan v osnutku poročila odbora IMCO. V skladu s spremembami v 
členu 13a.
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15.1.2022 A9-0356/513

Predlog spremembe 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Miriam Lexmann, Petra 
Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Domènec Ruiz Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, 
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Fulvio Martusciello, Ibán García Del 
Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, 
Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace Melbārde, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), 
Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Esteban González Pons, César 
Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki posredniških storitev v 
pogojih poslovanja navedejo informacije o 
morebitnih omejitvah, ki jih uvedejo glede 
uporabe svojih storitev in se nanašajo na 
informacije, ki jih zagotovijo prejemniki 
storitve. Navedene informacije vključujejo 
informacije o morebitnih politikah, 
postopkih, ukrepih in orodjih, 
uporabljenih za moderiranje vsebin, 
vključno z algoritemskim odločanjem in 
človeškim pregledom. Predstavljene so v 
jasnem in nedvoumnem jeziku ter so na 
voljo javnosti v preprosto dostopni obliki.

1. Ponudniki posredniških storitev 
uporabljajo poštene, nediskriminatorne in 
pregledne pogoje poslovanja. Ponudniki 
posredniških storitev pripravijo pogoje 
poslovanja v jasnem, preprostem, 
uporabniku prijaznem in nedvoumnem 
jeziku ter jih dajo na voljo javnosti v 
preprosto dostopni in strojno berljivi 
obliki v jezikih države članice, kateri je 
storitev namenjena. Ponudniki 
posredniških storitev v svojih pogojih 
poslovanja spoštujejo svobodo izražanja, 
svobodo in pluralnost medijev ter druge 
temeljne pravice in svoboščine, kot so 
določene v Listini, ter pravila, ki se 
uporabljajo za medije v Uniji.

Or. en
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Obrazložitev

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Predlog spremembe 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Teodoros 
Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano 
Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
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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 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Sledljivost poslovnih uporabnikov

1. Ponudnik posredniških storitev 
zagotovi, da lahko poslovni uporabniki 
uporabljajo njegove storitve le, če je 
ponudnik posredniških storitev pridobil 
naslednje informacije:
(a) ime, naslov, telefonsko številko in 
elektronski naslov poslovnega 
uporabnika;
(b) kopijo identifikacijskega dokumenta 
poslovnega uporabnika ali druge 
elektronske identifikacije, kot je 
opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) 
št. 910/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a;
(c) podatke o bančnem računu poslovnega 
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uporabnika, kadar je poslovni uporabnik 
fizična oseba;
(d) kadar je poslovni uporabnik vpisan v 
poslovni ali podoben javni register, 
poslovni register, v katerega je vpisan, in 
številko njegovega vpisa v register ali 
enakovredno identifikacijsko oznako v 
navedenem registru.
2. Ponudnik posredniških storitev si po 
pridobitvi navedenih informacij ter do 
konca pogodbenega razmerja razumno 
prizadeva presoditi, ali so informacije iz 
točk (a) in (d) odstavka 1 zanesljive in 
posodobljene, pri čemer uporabi vsako 
prosto dostopno uradno spletno 
podatkovno zbirko ali spletni vmesnik, ki 
ga daje na voljo država članica ali Unija, 
ali od poslovnega uporabnika zahteva 
predložitev dokazil iz zanesljivih virov.
3. Kadar ponudnik posredniških storitev 
ugotovi, da je katera koli informacija iz 
odstavka 1, ki jo je predložil zadevni 
poslovni uporabnik, netočna ali 
nepopolna, od poslovnega uporabnika 
zahteva, naj nemudoma ali v roku, 
določenem v pravu Unije in nacionalnem 
pravu, popravi informacijo toliko, kolikor 
je potrebno za zagotovitev točnosti in 
popolnosti vseh informacij. Če poslovni 
uporabnik ne popravi ali dopolni 
navedene informacije, ponudnik 
posredniških storitev začasno prekine 
zagotavljanje svoje storitve poslovnemu 
uporabniku, dokler ta ne izpolni zahteve.
4. Ponudnik posredniških storitev varno 
shrani informacije, pridobljene v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, za celotno trajanje 
pogodbenega razmerja z zadevnim 
poslovnim uporabnikom. Nato 
informacije izbriše.
5. Brez poseganja v odstavek 2 ponudnik 
posredniških storitev razkrije informacije 
tretjim osebam le, kadar se to zahteva v 
skladu s pravom, ki se uporablja, vključno 
z odločbami iz člena 9 in morebitno 
odločbo, ki jo pristojni organi držav članic 
ali Komisija izda zaradi opravljanja nalog 
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na podlagi te uredbe.
6. Ponudnik posredniških storitev da 
prejemnikom storitve na voljo informacije 
iz točk (a) in (d) odstavka 1 na jasen, 
zlahka dostopen in razumljiv način.
_________________
1a Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 
o elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je bil predlagan v osnutku poročila odbora IMCO. Da bi bilo načelo identifikacije 
učinkovito, ne bi smelo biti omejeno na spletne tržnice. Namesto tega bi morale biti vse 
storitve informacijske družbe, ki se uporabljajo za zagotavljanje nezakonite vsebine, na 
primer registri domenskih imen, ponudniki omrežij za dostavo vsebine in oglaševalske mreže, 
dolžne sprejeti razumne ukrepe za zaustavitev, omejevanje in preprečevanje nezakonitih 
dejavnosti. Če identiteta ni preverjena, potrošniki nimajo učinkovitih mehanizmov za 
nadomestilo škode.


