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Predlog spremembe 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za ponudnike posredniških storitev 
ne bi smela veljati obveznost nadzora v 
zvezi s splošnimi obveznostmi. To pa se ne 
nanaša na obveznosti nadzora v 
posameznem primeru in zlasti ne vpliva na 
odločbe nacionalnih organov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v skladu s pogoji 
iz te uredbe. Nič v tej uredbi se ne sme 
razumeti kot uvedba splošne obveznosti 
nadzora ali obveznosti aktivnega iskanja 
dejstev ali kot splošna obveznost 
ponudnikov, da morajo sprejeti proaktivne 
ukrepe v zvezi z nezakonito vsebino.

(28) Za ponudnike posredniških storitev 
ne bi smela veljati obveznost nadzora v 
zvezi s splošnimi obveznostmi. To pa se ne 
nanaša na obveznosti nadzora v 
posameznem primeru in zlasti ne vpliva na 
odločbe nacionalnih organov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v skladu s pogoji 
iz te uredbe. Nič v tej uredbi se ne sme 
razumeti kot uvedba splošne obveznosti 
nadzora ali obveznosti aktivnega iskanja 
dejstev ali kot splošna obveznost 
ponudnikov, da morajo sprejeti proaktivne 
ukrepe v zvezi z nezakonito vsebino. 
Prejemniki bi morali imeti v skladu z 
načelom zmanjšanja količine podatkov in 
za preprečitev nepooblaščenega razkritja, 
kraje identitete in drugih oblik zlorabe 
osebnih podatkov pravico do anonimne 
uporabe in plačila storitev, kadar je to 
mogoče z razumnimi prizadevanji. To bi 
moralo veljati brez poseganja v obveznosti 
iz zakonodaje Unije, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Ponudniki lahko 
omogočijo anonimno uporabo svojih 
storitev, tako da ne zbirajo osebnih 
podatkov o prejemniku in njegovih 
spletnih dejavnostih ter da prejemnikom 
ne preprečujejo uporabe anonimnih 
omrežij za dostop do storitve. Anonimno 
plačilo se lahko opravi na primer z 
gotovino, boni, plačanimi z gotovino, ali 
predplačniškimi plačilnimi instrumenti. 
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(Tehnična opomba: odbor LIBE predlaga 
združitev s predlogom spremembe 25 
odbora IMCO)

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava, ki pojasnjuje predlog spremembe 520 odbora LIBE.
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Predlog spremembe 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ozemeljsko področje uporabe takih 
odločb o ukrepanju zoper nezakonite 
vsebine bi moralo biti jasno določeno na 
podlagi prava Unije ali nacionalnega prava, 
ki se uporablja in ki omogoča izdajo 
odločbe, ter ne bi smelo presegati tega, kar 
je nujno potrebno za doseganje njenih 
ciljev. V tem smislu bi moral nacionalni 
pravosodni ali upravni organ, ki izda 
odločbo, pretehtati med ciljem odločbe v 
skladu s pravno podlago, ki omogoča njeno 
izdajo, ter pravicami in zakonitimi interesi 
vseh tretjih oseb, na katere odločba morda 
vpliva, zlasti njihovimi temeljnimi 
pravicami na podlagi Listine. Poleg tega 
velja, da če ima lahko odločba, ki se 
nanaša na specifične informacije, učinke 
tudi zunaj ozemlja države članice 
zadevnega organa, bi moral organ oceniti, 
ali je verjetno, da gre pri zadevnih 
informacijah za nezakonito vsebino v 
drugih zadevnih državah članicah, ter (če je 
ustrezno) upoštevati zadevna pravila prava 
Unije ali mednarodnega prava in interese 
mednarodne pravne kurtoazije.

(31) Ozemeljsko področje uporabe takih 
odločb o ukrepanju zoper nezakonite 
vsebine bi moralo biti jasno določeno na 
podlagi prava Unije ali nacionalnega prava, 
ki se uporablja in ki omogoča izdajo 
odločbe, ter ne bi smelo presegati tega, kar 
je nujno potrebno za doseganje njenih 
ciljev. V tem smislu bi moral nacionalni 
pravosodni ali upravni organ, ki izda 
odločbo, pretehtati med ciljem odločbe v 
skladu s pravno podlago, ki omogoča njeno 
izdajo, ter pravicami in zakonitimi interesi 
vseh tretjih oseb, na katere odločba morda 
vpliva, zlasti njihovimi temeljnimi 
pravicami na podlagi Listine. Poleg tega 
velja, da če ima lahko odločba, ki se 
nanaša na specifične informacije, učinke 
tudi zunaj ozemlja države članice 
zadevnega organa, bi moral organ oceniti, 
ali je verjetno, da gre pri zadevnih 
informacijah za nezakonito vsebino v 
drugih zadevnih državah članicah, ter (če je 
ustrezno) upoštevati zadevna pravila prava 
Unije ali mednarodnega prava in interese 
mednarodne pravne kurtoazije. Ponudniki 
posredniških storitev ne bi smeli biti 
zakonsko zavezani k odstranitvi vsebine, 
ki je zakonita v državi, v kateri imajo 
sedež. Pristojni organi bi morali imeti 
možnost, da na ozemlju države članice, 
kjer imajo sedež, odredijo blokiranje 
vsebine, ki je zakonito objavljena zunaj 
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Unije. To ne bi smelo posegati v pravico 
ponudnikov, da preverijo skladnost 
vsebine z njihovimi pogoji poslovanja in 
neskladne vsebine odstranijo, čeprav v 
državi, v kateri imajo ponudniki sedež, 
niso zakonite.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava, ki pojasnjuje predloge sprememb 527–529 odbora LIBE.
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Predlog spremembe 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se zagotovi pravna varnost in da 
se ne odvrača od dejavnosti, katerih namen 
je zaznavanje, identifikacija in ukrepanje 
zoper nezakonite vsebine, ki jih lahko 
ponudniki posredniških storitev izvajajo 
prostovoljno, je treba pojasniti, da zgolj 
dejstvo, da ponudniki izvajajo take 
dejavnosti, ne pomeni, da jim izjeme od 
odgovornosti iz te uredbe niso na voljo, če 
se take dejavnosti izvajajo v dobri veri in z 
ustrezno skrbnostjo. Poleg tega je treba 
pojasniti, da zgolj dejstvo, da navedeni 
ponudniki v dobri veri sprejmejo ukrepe za 
zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz 
prava Unije, vključno s tistimi iz te uredbe 
glede izvajanja svojih pogojev poslovanja, 
še ne bi smelo pomeniti, da jim navedene 
izjeme od odgovornosti niso na voljo. Zato 
se vse take dejavnosti in ukrepi, ki jih je 
morda sprejel posamezni ponudnik, ne bi 
smele upoštevati pri ugotavljanju, ali se 
ponudnik lahko sklicuje na izjemo od 
odgovornosti, zlasti glede tega, ali 
ponudnik svoje storitve zagotavlja 
nevtralno in s tem spada na področje 
uporabe zadevne določbe, pri čemer pa to 
pravilo ne pomeni, da se lahko ponudnik 
zagotovo sklicuje nanjo.

(25) Da se zagotovi pravna varnost in da 
se ne odvrača od dejavnosti, katerih namen 
je zaznavanje, identifikacija in ukrepanje 
zoper nezakonite vsebine, ki jih lahko 
ponudniki posredniških storitev izvajajo 
prostovoljno, je treba pojasniti, da zgolj 
dejstvo, da ponudniki izvajajo take 
dejavnosti, ne pomeni, da jim izjeme od 
odgovornosti iz te uredbe niso na voljo, če 
se take dejavnosti izvajajo v dobri veri in z 
ustrezno skrbnostjo. Avtomatizirana 
orodja za zdaj ne razlikujejo med 
nezakonitimi vsebinami in vsebinami, ki 
so v danem kontekstu zakonite, zato redno 
povzročajo pretirano blokiranje zakonitih 
vsebin. Človeški pregled avtomatiziranih 
poročil, ki ga izvajajo ponudniki storitev 
ali njihovi pogodbeni izvajalci, te težave 
ne reši v celoti, zlasti če se odda v zunanje 
izvajanje zaposlenim pri zasebnih 
izvajalcih, ki niso dovolj neodvisni, 
usposobljeni in odgovorni. Ukrepi 
predhodnega nadzora, temelječi na 
avtomatiziranih orodjih ali filtriranju 
vsebine pri nalaganju, bi morali biti 
izjemoma dovoljeni, če je avtomatizirana 
odločitev zanesljivo omejena na 
informacije, ki so bile predhodno 
opredeljene kot očitno nezakonite, ne 
glede na kontekst, identiteto in namen 
prejemnika, ki jih posreduje. Filtriranje 
avtomatiziranih vsebin, na primer 
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neželene pošte, bi moralo biti dovoljeno. 
Poleg tega je treba pojasniti, da zgolj 
dejstvo, da navedeni ponudniki v dobri veri 
sprejmejo ukrepe za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami iz prava Unije, 
vključno s tistimi iz te uredbe glede 
izvajanja svojih pogojev poslovanja, še ne 
bi smelo pomeniti, da jim navedene izjeme 
od odgovornosti niso na voljo. Zato se vse 
take dejavnosti in ukrepi, ki jih je morda 
sprejel posamezni ponudnik, ne bi smele 
upoštevati pri ugotavljanju, ali se ponudnik 
lahko sklicuje na izjemo od odgovornosti, 
zlasti glede tega, ali ponudnik svoje 
storitve zagotavlja nevtralno in s tem spada 
na področje uporabe zadevne določbe, pri 
čemer pa to pravilo ne pomeni, da se lahko 
ponudnik zagotovo sklicuje nanjo.

(Tehnična opomba: odbor LIBE predlaga 
združitev s predlogom spremembe 21 
odbora IMCO)

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava, ki pojasnjuje predlog spremembe 540 odbora LIBE.


