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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. pozdravlja zavezo Komisije, da uvede usklajen pristop, ki bo obravnaval obveznosti 
ponudnikov digitalnih storitev, tudi spletnih posrednikov, da se preprečita 
razdrobljenost notranjega trga in nedosledno izvrševanje predpisov; poudarja, da bi 
morali vsi novi ukrepi, uvedeni z aktom o digitalnih storitvah, upoštevati morebitni 
vpliv na delovanje notranjega trga, obenem pa v celoti spoštovati temeljne pravice in 
svoboščine uporabnikov v Uniji; poleg tega poziva Komisijo, naj ne „izvaža“ 
nacionalnih ureditev in naj raje predlaga najučinkovitejše in najuspešnejše rešitve za 
notranji trg kot celoto, pri tem pa naj ne ustvarja novih upravnih bremen in zagotovi, da 
bo digitalni skupni trg ostal odprt, pravičen, varen in konkurenčen za vse udeležence;

2. meni, da bi bilo treba v aktu o digitalnih storitvah spoštovati široki okvir temeljnih 
pravic uporabnikov in potrošnikov na notranjem trgu, kot so varstvo zasebnosti, 
nediskriminacija in dostojanstvo, ter da zlasti ne bi smel omejevati svobode govora; 
poleg tega opozarja, da je uporaba mehanizmov za odstranjevanje vsebin brez 
zagotavljanja dolžnega pravnega postopanja v nasprotju s členom 10 Evropske 
konvencije o človekovih pravicah; 

3. priznava, da je treba posodobiti zakonodajo, kjer je to potrebno, da bi se lahko bolje 
spopadali z izzivi, ki jih prinašajo razvijajoče se tehnologije; izjavlja, da je treba v aktu 
o digitalnih storitvah ohraniti določbe o omejeni odgovornosti iz direktive o 
elektronskem poslovanju1, vključno z dolgo uveljavljenim načelom, ki prepoveduje 
obveznost splošnega nadzora, zlasti zato, da bi zaščitili temeljne pravice, vključno s 
pravico do svobodo izražanja, in ohranili svobodo opravljanja storitev; poudarja, kako 
pomembna je ta zaščita za nadaljnje poglabljanje in boljšo zaščito zaupanja potrošnikov 
na spletu ter za spodbujanje rasti evropskih podjetij, zlasti malih in srednjih ter 
mikropodjetij;

4. priznava, da imajo spletni posredniki, vključno z mikropodjetji, malimi in srednjimi 
podjetji ter velikimi akterji, različne zmogljivosti pri moderiranju vsebine; opozarja, da 
bi lahko preobremenjenost podjetij z nesorazmernimi novimi obveznostmi še dodatno 
ovirala rast malih in srednjih podjetij in jim preprečila vstop na trg; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi odprtost in konkurenčnost enotnega digitalnega trga;

5. ponavlja, da je direktiva o elektronskem poslovanju, ki ureja upravljanje vsebin, pravni 
okvir za spletne storitve na notranjem trgu; poudarja, da se je treba pri reviziji te 
direktive zaradi svežnja o digitalnih storitvah izogniti neupravičeni razdrobitvi tega 
pravnega okvira; ugotavlja, da bi moral sveženj o digitalnih storitvah vključevati tudi 
predhodni instrument, ki bo določal obveznosti za platforme, ki ogrožajo enake 
konkurenčne pogoje, s čimer bi odpravili tržne pomanjkljivosti in zlorabe, zaščitili 

1 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (direktiva o elektronskem poslovanju) 
(UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
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temeljne pravice potrošnikov in okrepili svobodo opravljanja storitev, zlasti za mala in 
srednja podjetja; 

6. ugotavlja velike razlike med digitalnimi storitvami, zato poziva, naj se ne uporablja 
enak pristop za vse, in meni, da bi morala Komisija nadalje preučiti možnost, da bi se za 
obravnavo različnih digitalnih storitev, okoliščin in situacij morda uporabljale različne 
določbe, pri čemer bi se morala med drugim zanašati na javno posvetovanje, ki se je 
začelo pred pripravo predloga o zakonu o digitalnih storitvah;

7. opozarja, da dezinformacije in napačne informacije ali škodljiva vsebina niso vedno 
nezakonite; opozarja, da se lahko vrste nezakonitih vsebin med državami članicami 
razlikujejo; zato poziva k vzpostavitvi dobro opredeljenega, usklajenega in preglednega 
postopka obveščanja in ukrepanja v okviru sedanjih omejenih načel odgovornosti, pri 
tem pa je treba upoštevati znatne razlike med ponudniki digitalnih storitev v smislu 
njihovega dometa in operativnih zmogljivosti, da bi se izognili nepotrebnim upravnim 
bremenom; podpira intenzivnejši dialog med državami članicami, pristojnimi organi in 
ustreznimi deležniki, da bi razvili, ocenili in izboljšali učinkovitost pristopa mehkega 
prava na podlagi dobre prakse, kot je vseevropski kodeks ravnanja v zvezi z 
dezinformacijami, da bi se spopadli z dezinformacijami in drugimi kategorijami 
škodljivih vsebin;

8. želi izpostaviti širjenje napačnih informacij in dezinformacij z napačno ali zavajajočo 
vsebino ter prevare potrošnikov z izdelki, ki niso varni ali so ponarejeni; poudarja, da bi 
moral zakon o digitalnih storitvah razlikovati med „nezakonitimi“ in „škodljivimi“ ter 
drugimi vsebinami; meni, da škodljive vsebine ne bi smeli urejati ali opredeliti z aktom 
o digitalnih storitvah;

9. poziva k uvedbi ustreznih zaščitnih ukrepov, obveznosti dolžnega postopanja in orodij 
za odgovor na prijavo, ki bodo lastnikom vsebin in osebam, ki vsebine naložijo, 
omogočila, da ustrezno in pravočasno branijo svoje pravice, ko bodo obveščeni o 
odstranitvi; poudarja svoje stališče, da je prenos pristojnosti za določanje meja svobode 
govora na zasebne družbe nesprejemljiv in ustvarja tveganje za državljane in podjetja; 
meni, da bi moral odstranitev nezakonite vsebine po potrebi spremljati kazenski pregon 
ali sodni nadzor in da bi moral spletni posrednik nemudoma vrniti odstranjene vsebine, 
če se v postopku pritožbe ali odgovora na prijavo ugotovi, da dejavnost ali informacije 
niso nezakonite;

10. meni, da so pretekle izkušnje pokazale, da je smiselno omogočiti razcvet inovativnega 
poslovnega modela in okrepiti enotni digitalni trg z odpravo ovir za prosti pretok 
digitalnih storitev in preprečevanjem uvedbe novih, neupravičenih nacionalnih ovir, ter 
da bi nadaljevanje tega pristopa zmanjšalo razdrobljenost notranjega trga; poleg tega 
meni, da lahko zakon o digitalnih storitvah nudi priložnosti za razvoj znanja in 
spretnosti državljanov na področju digitalizacije, hkrati pa zagotavlja visoko raven 
varstva potrošnikov, tudi z zaščito spletne varnosti;

11. spodbuja Komisijo, naj na podlagi obstoječe zakonodaje in novih podatkov iz svojih 
javnih posvetovanj in drugih virov oceni, v kolikšni meri bi moral zakon o digitalnih 
storitvah obravnavati izzive, povezane z algoritmi in drugimi avtomatiziranimi orodji, 
zlasti v zvezi z njihovo preglednostjo, oziroma naj opredeli, katera zakonodaja bi 
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morala obravnavati ta vprašanja; poudarja pomen neselektivnega dostopa do različnih 
vsebin in mnenj, pa tudi dejstvo, da omrežja in dostopa do njega ne bi smeli ovirati brez 
upravičenih pravnih razlogov.
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