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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor:

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je prost pretok storitev, vključno z digitalnimi, ena od štirih temeljnih svoboščin, 
zapisanih v Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter je ključnega pomena za delovanje 
enotnega trga in jo je treba izboljšati z večjim varstvom in blaginjo potrošnikov;

B. ker je Direktiva 2000/31/ES1 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o elektronskem 
poslovanju) pravni okvir za spletne storitve na notranjem trgu in ureja upravljanje 
vsebin s strani posrednikov gostovanja; ker bi se morali izogniti vsaki razdrobitvi tega 
pravnega okvira, ki bi bila posledica revizije te direktive;

C. ker poročilo Odbora za pravne zadeve z naslovom „Akt o digitalnih storitvah: 
prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo v 
spletu“ ne obravnava pravil iz direktive o elektronskem poslovanju, saj o njih poročilo 
pripravlja Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov;

D. ker so bile šele pred kratkim sprejete Direktiva (EU) 2019/21612, ki spreminja Direktivo 
2005/29/ES3 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o nepoštenih poslovnih praksah), ter 
direktivi (EU) 2019/7704 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o digitalnih vsebinah) in 
(EU) 2019/7715 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih 
storitev ter pogodb za prodajo blaga;

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).

2 Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o 
spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije 
o varstvu potrošnikov (UL L 328, 18.12.2019, str. 7).

3 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) (UL L 149, 11.6.2005, str. 22).

4 Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev (UL L 136, 
22.5.2019, str. 1).

5 Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in 
Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES (UL L 136, 22.5.2019, str. 
28).
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E. ker ima Uredba (EU) 2017/23941 ključno vlogo pri izboljšanju sodelovanja nacionalnih 
organov na področju varstva potrošnikov;

F. ker sveženj akta o digitalnih storitvah ne bi smel posegati v Uredbo (EU) št. 2016/6792 
(v nadaljnjem besedilu: splošna uredba o varstvu podatkov), ki določa pravni okvir za 
varstvo osebnih podatkov;

G. ker sveženj akta o digitalnih storitvah ne bi smel vplivati na Direktivo 2002/58/ES3, ki 
zahteva, da države članice zagotovijo visoko raven varstva pravice do zasebnosti, kar 
zadeva obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij;

H. ker je Komisija v zvezi s pandemijo covid-19 pozdravila pozitiven pristop, ki so ga 
platforme sprejele v odziv na njena pisma, poslana 23. marca 2020, v katerih jih je 
pozvala k sodelovanju pri umiku „goljufivih“ oglasov za izdelke, ki so lažno navajali, 
da lahko preprečijo ali ozdravijo okužbo s covidom-19;

I. ker bi morali zakonodajni ukrepi, predlagani kot del svežnja akta o digitalnih storitvah, 
temeljiti na dokazih in ker bi morala Komisija izvesti temeljito oceno učinka na podlagi 
ustreznih podatkov, statističnih podatkov, analiz in študij o različnih razpoložljivih 
možnostih;

1. pozdravlja skupno stališče o sodelovanju na področju varstva potrošnikov v zvezi s 
covidom-194, ki so ga izdali Komisija in organi držav članic za sodelovanje na področju 
varstva potrošnikov in obravnava najpogosteje prijavljene prevare in nepošteno prakso 
v zvezi s pandemijo covida-19;

2. poudarja, da je treba potrošnike bolje zaščititi in zagotoviti zanesljive in pregledne 
informacije o primerih nepravilnostih, kot so zavajajoče trditve in goljufije;

3. poziva vse platforme, naj sodelujejo s Komisijo in pristojnimi organi mreže za 
sodelovanje na področju varstva potrošnikov ter mrežo evropskih potrošniških centrov 
(ECC-Net), da bi bolje prepoznali nezakonite prakse in preprečili goljufije; poziva 
Komisijo, naj nenehno pregleduje svoje smernice za potrošnike in trgovce, da bi 

1 Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o 
sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o 
varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, 
str. 1).

2 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).

3 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).

4 Evropska komisija/mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, skupno 
stališče organov za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU (Preprečevanje goljufij in obravnavanje nepoštenih poslovnih praks 
na spletnih platformah v okviru pandemije koronavirusa v EU).
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prispevala k preprečevanju dajanja na trg, prodaje ali nakupa blaga in storitev z lažnimi, 
zavajajočimi ali drugače neprimernimi vsebinami za potrošnike ter po potrebi sprejela 
zakonodajne ukrepe;

4. meni, da si te smernice ne bi smele prizadevati le za uporabo potrošniškega prava Unije 
in nacionalnega potrošniškega prava, temveč tudi za vzpostavitev sredstev za hitro 
odzivanje na krizo na trgu;

5. spodbuja prizadevanja za preglednost z vidika delovanja in odgovornost spletnega 
oglaševanja ter meni, da so potrebna dodatna navodila, kar zadeva potrebno strokovno 
skrbnost in obveznosti za platforme, ko gre za spletno oglaševanje; poudarja, da so 
potrebni novi ukrepi za vzpostavitev okvira za odnose med platformami in potrošniki, 
kar zadeva določbe o preglednosti v zvezi z oglaševanjem, digitalnimi dregljaji in 
prednostno obravnavo;

6. opozarja, da bi morali biti plačani oglasi ali plačana uvrstitev na lestvico jasno, jedrnato 
in razumljivo označeni; predlaga, naj platforme razkrijejo izvor plačanih oglasov, zlasti 
političnih;

7. opozarja, da je treba ciljno oglaševanje strožje regulirati v korist manj vsiljivih oblik 
oglaševanja ter da bi bilo treba v svežnju akta o digitalnih storitvah določiti jasne meje, 
kar zadeva pogoje, pod katerimi bi bilo dovoljeno zbiranje podatkov v te namene, da bi 
potrošnike bolje zaščitili;

8. meni, da je smiselno razmisliti o nadaljnjih možnostih za boljše upoštevanje veljavne 
zakonodaje, če ustrezni podatki pokažejo občuten razkorak v zavajajočih praksah 
oglaševanja in izvrševanju med platformami s sedežem v Uniji in platformami iz tretjih 
držav;

9. meni, da bi morale možnosti za boljše upoštevanje veljavne zakonodaje vključevati 
obveznost oglaševalcev in oglaševalskih posrednikov s sedežem v tretji državi, da 
imenujejo pravnega zastopnika s sedežem v Uniji, na katerega bi bilo mogoče nasloviti 
zahteve, da bi potrošnikom na primer zagotovili pravna sredstva v primeru lažnih ali 
zavajajočih oglasov;

10. poudarja potrebo po enakih konkurenčnih pogojih za oglaševalce iz Unije in 
oglaševalce iz tretjih držav; zato poziva Komisijo, naj oceni, kakšen bi bil učinek 
vzajemnih obveznosti, ki bi jih tretje države sprejele v odziv na nova pravila Unije, na 
ponudbo storitev s strani družb s sedežem v Uniji v tretjih državah, ob hkratnem 
ozaveščanju o tem, kako se potrošniško pravo uporablja za oglaševalce iz tretjih držav, 
ki se usmerjajo na trg Unije;

11. poziva Komisijo, naj pojasni, katere sankcije ali druge omejitve iz prava Unije in 
nacionalnega prava se uporabljajo za te oglaševalske posrednike in platforme, če 
zavestno sprejmejo lažne ali zavajajoče oglase;

12. poudarja pomen jasne opredelitve, kaj je lažno ali zavajajoče oglaševanje; opozarja, da 
bi morale platforme sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da se ne okoriščajo z 
lažnimi ali zavajajočimi oglasi, vključno s trženjsko vsebino spletnih vplivnežev, ki se 
ne razkrije kot sponzorirana;
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13. poudarja, da bi morale zahteve glede preglednosti vključevati obveznost razkritja 
plačnika oglaševanja, vključno z neposrednimi in posrednimi plačili ali drugimi 
nadomestili, ki jih prejmejo ponudniki storitev, ter obveznost varstva potrošnikov pred 
nepovabljenimi sporočili na spletu;

14. poudarja, da se oglasi za komercialne proizvode in storitve, oglasi, ki so politične 
narave, in sporočila v javnem interesu razlikujejo po obliki in funkciji, zato bi morale 
zanje veljati različne, a dopolnilne smernice in pravila;

15. spominja na prejšnja prizadevanja in pri tem poziva Komisijo, naj dodatno pregleda 
prakso uporabe vnaprej oblikovanih standardnih klavzul v pogodbenih pogojih, ki niso 
vnaprej posamično izpogajane, vključno z licenčnimi pogodbami za končne uporabnike, 
ter poskuša doseči, da bodo pravičnejše, in zagotoviti skladnost s pravom Unije, da bi 
potrošnikom omogočili lažje odzivanje, tudi pri izbiri klavzul, ki omogočajo pridobitev 
bolj informirane privolitve;

16. opozarja, da lahko omejitve uporabe digitalnih vsebin in digitalnih storitev, kot so 
tehnične omejitve, vključno z omejitvami interoperabilnosti, ali omejitve, ki izhajajo iz 
licenčnih pogodb za končne uporabnike, kršijo pravo Unije, če ne izpolnjujejo razumnih 
pričakovanj potrošnika, ki je zaščiten na podlagi direktive o digitalnih vsebinah;

17. ugotavlja, da uporabniki pogosto sprejmejo pogodbene pogoje, ne da bi jih prebrali; 
poleg tega ugotavlja, da lahko ponudniki storitev, ko pogodbeni pogoji uporabnikom 
dopuščajo, da klavzul ne sprejmejo, od uporabnikov zahtevajo, da to storijo pri vsaki 
uporabi, ter jih tako poskušajo spodbuditi v sprejetje teh pogojev;

18. ugotavlja, da lahko platforme večino pogodbenih pogojev za končne uporabnike 
enostransko spremenijo brez obvestila potrošnikom, kar negativno vpliva na varstvo 
potrošnikov, in poziva k večjemu varstvu potrošnikov z učinkovitimi ukrepi;

19. poziva Komisijo, naj uvede smernice za platforme o tem, kako bolje obveščati 
potrošnike o teh pogodbenih pogojih za končne uporabnike, na primer s pojavnim 
sporočilom, ki vsebuje ključne informacije o njih;

20. meni, da bi moral biti na začetku vsakih takih pogodbenih pogojev na voljo njihov 
povzetek, napisan v preprostem in razumljivem jeziku, vključno z možnostjo 
enostavnega nesprejetja izbirnih klavzul; meni, da bi morala Komisija pripraviti 
predlogo za takšne povzetke;

 21. poudarja, da bi morali pogodbeni pogoji učinkovito zagotavljati, da posredovanje vseh 
podatkov tretjim osebam za namene trženja temelji na pristanku uporabnika, ter tako 
vzpostavljati visoko raven varnosti in zaščite podatkov;

22. priporoča, naj se vsak korektivni ukrep za dostop do podatkov uvede le za odpravo 
nedelovanja trga, naj bo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, potrošnikom naj 
da pravico, da nasprotujejo izmenjavi podatkov in jim zagotovi tehnične rešitve, ki jim 
bodo pomagale pri nadzoru in upravljanju tokov osebnih podatkov, ter naj vsebuje 
pravno sredstvo;

23. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo lahko potrošniki povezano napravo še vedno 
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uporabljali za vse njene osnovne funkcije, tudi če ne dajo privolitve za posredovanje 
neoperativnih podatkov proizvajalcem naprave ali tretjim osebam ali jo prekličejo; 
ponovno poudarja potrebo po preglednosti v pogodbenih pogojih v zvezi z možnostjo in 
obsegom izmenjave podatkov s tretjimi stranmi;

24. poziva k boljšemu izvrševanju pravice potrošnikov do informirane privolitve in svobode 
izbire pri predložitvi podatkov;

25. poudarja, da je še vedno treba ustrezno prenesti in izvajati Direktivo (EU) 2019/2161, 
Direktivo (EU) 2019/770 in Direktivo (EU) 2019/771; poziva Komisijo, naj to 
upošteva, ko bo oblikovala dodatne ukrepe, s katerimi se bo odzvala na nove okoliščine 
na trgu;

26. opaža porast „pametnih pogodb“, kot so tiste, ki temeljijo na tehnologijah razpršene 
evidence in nimajo jasnega pravnega okvira;

27. poziva Komisijo, naj oceni razvoj in uporabo tehnologij razpršene evidence, vključno s 
„pametnimi pogodbami“, zlasti vprašanja zakonitosti in izvrševanja pametnih pogodb v 
čezmejnih primerih, naj zagotovi navodila o tem, da bi zagotovila pravno varnost za 
podjetja in potrošnike, ter sprejme zakonodajne pobude le, če se na podlagi te ocene 
ugotovijo konkretne vrzeli;

28. zlasti poziva Komisijo, naj posodobi svoje smernice v zvezi z Direktivo 2011/83/EU1 
(direktiva o pravicah potrošnikov), da bi pojasnila, ali meni, da pametne pogodbe 
spadajo pod izjemo iz točke (l) člena 3(3), in če je tako, v katerih okoliščinah, ter 
pojasni vprašanje pravice do odstopa;

29. prosi za smernice o čezmejnih transakcijah in obstoječih pravilih v zvezi z zahtevami za 
overitev;

30. poudarja, da bi morali morebitni prihodnji zakonodajni predlogi temeljiti na dokazih in 
poskušati odpraviti sedanje neupravičene ovire pri zagotavljanju digitalnih storitev s 
strani spletnih platform ter preprečevati pojavljanje morebitnih novih ovir, hkrati pa 
okrepiti varstvo potrošnikov; meni, da bi morali biti takšni predlogi usmerjeni v 
doseganje trajnostne in pametne rasti, reševanje tehnoloških izzivov in zagotavljanje, da 
bo enotni digitalni trg pošten in varen za vse;

31. hkrati poudarja, da morajo biti nove obveznosti Unije za platforme sorazmerne in jasne, 
da bi se izognili nepotrebnim regulativnim bremenom ali nepotrebnim omejitvam, 
usmerjene morajo biti v cilje varstva potrošnikov in varnosti proizvodov, zagotavljati 
morajo enake konkurenčne pogoje za družbe, tudi mala in srednja podjetja (MSP), ter 
zaščititi zdravje in varnost naših državljanov; poudarja, da je treba državam članicam 
preprečiti prakse čezmernega prenašanja zakonodaje Unije;

32. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi v okviru svežnja akta o digitalnih storitvah 

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o 
pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in 
Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).
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predstavila več predlogov, tudi o pogodbenih pravicah v zvezi z zagotavljanjem 
digitalnih storitev, kot je navedeno v priporočilih iz priloge.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:

NATANČNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANIH PREDLOGOV

A. NAČELA IN CILJI ZAHTEVANIH PREDLOGOV IZ SVEŽNJA AKTA O 
DIGITALNIH STORITVAH

Sveženj akta o digitalnih storitvah bi moral biti sestavljen iz:

 celovitega zakonodajnega predloga, ki bo spremenil direktivo o elektronskem 
poslovanju, da se izboljša delovanje notranjega trga in prostega pretoka digitalnih 
storitev;

 zakonodajnega predloga o predhodni ureditvi za velike platforme, s katerim se 
obravnava nedelovanje trga ter poveča preglednost, in sicer po zgledu uredbe o 
poslovanju med podjetji in platformami;

 predlogov o pogodbenih pravicah v zvezi z zagotavljanjem digitalnih storitev, ki 
dopolnjujejo akt o digitalnih storitvah, kot del svežnja, ki temelji na priporočilih iz te 
priloge, po temeljiti analizi prenosa in izvajanja nedavno sprejetih pravnih 
instrumentov na področju varstva potrošnikov, pa tudi revizije Uredbe (EU) št. 
910/20141 (uredba eIDAS) glede na razvoj tehnologij za virtualno identifikacijo, da bi 
se izboljšala učinkovitost elektronskih stikov med podjetji in potrošniki.

B. PRIPOROČILA

Priporočilo št. 1: Namen

Namen predlogov bi moral biti krepitev pravil civilnega in gospodarskega prava, ki se 
uporabljajo za komercialne subjekte, ki delujejo na spletu, v zvezi z digitalnimi storitvami, 
vključno z – kjer so s podrobno oceno učinka ugotovljene konkretne vrzeli – vidiki civilnega 
in gospodarskega prava za tehnologije razpršene evidence, zlasti pa za pametne pogodbe.

Predlogi bi si morali tudi prizadevati, da bi bili pogodbeni pogoji bolj razumljivi in da bi imeli 
posamezniki dejansko možnost, da se odločijo, da ne sprejmejo nekaterih klavzul ali da se 
pogajajo o posameznih pogojih.

Priporočilo št. 2: Področje uporabe

Predlogi o pogodbenih pravicah bi se morali osredotočiti le na civilnopravne in 
gospodarskopravne vidike ter ne bi smeli vplivati na direktivo o elektronskem poslovanju. 
Skladati bi se morali s pravili o oglaševanju, ki so določena z direktivo o nepoštenih 
poslovnih praksah, in pravili o digitalnih vsebinah in digitalnih storitvah, ki so določena v 
direktivi o digitalnih vsebinah.

1 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 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).



PE648.645v02-00 10/12 AD\1209418SL.docx

SL

Priporočilo št. 3: Splošna načela

Načelo preglednosti
Vsi pogoji poslovanja ali druge klavzule uporabe bi morali biti lahko dostopni in razumljivi, 
uporabljati bi se moral jasen in preprost jezik. Potrošniki bi morali prejeti pravilne in ustrezne 
informacije o funkcionalnostih in tehničnih omejitvah digitalnih vsebin in digitalnih storitev, 
da se prepreči nepravilno in zavajajoče oglaševanje. Če je delovanje ali optimalno delovanje 
povezanega proizvoda ali storitve odvisno od ene ali več storitev, morajo oglaševalci in 
oglaševalski posredniki zagotoviti, da potrošniki razumejo, da proizvoda ali storitve ni 
mogoče uporabljati brez dodatne storitve. Komisija bi morala oblikovati predlogo za povzetek 
ključnih pogodbenih pogojev ali licenčnih pogodb za končne uporabnike, ki se prikaže na 
začetku, da bi lahko potrošniki prepoznali najpomembnejše točke in razumeli posledice 
svojega privolitve.

Načelo poštenosti
Vse pogoje poslovanja ali druge klavzule uporabe, ki niso bistvene za zagotavljanje digitalnih 
storitev ali ki jih ne zahteva zakon, bi bilo treba imeti možnost spremeniti ali odstraniti, 
preden jih sprejme končni uporabnik.
Podjetja bi morala imeti tudi možnost, da omejijo nekatere storitve, če se posameznik odloči, 
da nekaterih klavzul ne sprejme, ne bi pa bi smela popolnoma zavrniti dostopa ali omejiti 
bistvenih elementov digitalne storitve ali fizičnega izdelka, pridruženega ali kako drugače 
povezanega z digitalno storitvijo.

Načelo pravne varnosti
Jasno bi bilo treba določiti, da bi se morale uporabljati vse ustrezne določbe o varstvu 
potrošnikov iz direktive o pravicah potrošnikov vsakič, ko denimo pogodbeni pogoji in 
pametne pogodbe sodijo v pravno opredelitev pogodbe.

Pojasniti bi bilo treba, ali se lahko informirana privolitev domneva že s sprejetjem 
pogodbenih pogojev oziroma če uporaba digitalne storitve ni dokaz, da je končni uporabnik 
prebral te pogodbene pogoje ali druge klavzule uporabe.

Izvrševanje in kazni
Države članice bi morale bolje izvrševati pravice potrošnikov do informirane privolitve in 
svobode izbire pri predložitvi podatkov oglaševalcem in oglaševalskim posrednikom. Države 
članice bi morale potrošnikom omogočiti popravo krivic in določiti pravila o kaznih, ki se 
uporabljajo za kršitve pravil o pogodbenih pravicah, ter sprejeti vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.
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