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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih 

oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu 

je bistvena za zagotovitev, da bodo stranke in trgovci lahko izvajali trgovinske posle, ne da bi 

bili neupravičeno diskriminirani.  

 

Uredba bo od začetka veljave trgovcem nalagala zavezujoče obveznosti, da bi strankam 

omogočili dostop in nakup proizvodov in preprečili učinke diskriminacije na podlagi 

državljanstva, kraja prebivališča, kraja sedeža ali kraja plačilnih storitev. Njen cilj je odpraviti 

vse neupravičene ovire v elektronskem poslovanju in bo odločilno prispevala k dokončanju 

enotnega digitalnega trga.   

 

Uredba odpravlja ovire, ki vodijo do neupravičene diskriminacije, poleg tega pa je v njej 

pojasnjeno, da podjetja niso dolžna opravljati svoje dejavnosti po vsej Evropi. V uredbi se 

upošteva, da je treba pojasniti tudi obveznost podjetij glede dostave strankam zunaj območja, 

na katerem delujejo. Ključnega pomena je, da preprečimo dodatno breme za trgovce.  

 

Ta uredba tudi upošteva, kako pomembno je vzpostaviti pravi enotni digitalni trg za vse 

državljane, in kaže, kakšna bi morala biti usmeritev drugih pomembnih zakonodajnih reform, 

ki bi jih bilo treba izvesti in med katerimi so tudi reforma avtorskih pravic, reforma 

avdiovizualnega sektorja in reforma obdavčevanja. Tem načelom bi morali slediti tudi pri 

oblikovanju enotnega digitalnega trga, ki bo prijazen uporabnikom in podjetjem. 

 

V tem mnenju želimo v nadaljevanju predlagati izboljšave in pojasniti več vprašanj.  

 

Vsebina in področje uporabe te uredbe 

 

Področje uporabe te uredbe je usklajeno z Direktivo 2006/123/ES, da bi zagotovili pravno 

kontinuiteto in gotovost trgovcev in strank. To pomeni, da so med drugim negospodarske 

storitve splošnega pomena, prevozne storitve, avdiovizualne storitve, storitve iger na srečo, 

zdravstvene storitve in nekatere socialne storitve izključene iz področja uporabe te uredbe. Kar 

zadeva avtorsko zaščiteno dela in avdiovizualne vsebine, je pomembno omogočiti uvedbo 

ustreznih reform pred ocenjevanjem, ali bi njihova vključitev imela pozitivne učinke za stranke 

in zadevne sektorje.  

 

Dostop do spletnih vmesnikov 

 

Preprečevanje dostopa do spletnih vmesnikov in preusmerjanje štejejo za prakso, zaradi katere 

so stranke nezadovoljne, ta predlog pa težavo rešuje tako, da bodo stranke lahko dostopale do 

želenega vmesnika ves čas in ne glede na njihovo geografsko lego. 

 

 

 

Diskriminacija strank na podlagi prebivališča 

 

Uporaba različnih splošnih pogojev strankam, ki temelji na diskriminaciji na podlagi stalnega 

prebivališča, je prepovedana. Vendar spoštovanje določb te uredbe ne bi smelo šteti kot 

omejitev za trgovce pri tem, da v različnih državah članicah svoje dejavnosti oblikujejo s ciljno 
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usmerjenimi ponudbami in različni pogoji, če tuja stranka lahko do teh proizvodov ali storitev 

dostopa pod enakimi pogodbenimi pravicami in obveznostmi, kot veljajo za nacionalne posle. 

Poleg tega spoštovanje te uredbe ne vključuje niti obveznosti čezmejne dostave blaga niti 

obveznosti prevzema blaga iz države sedeža ali stalnega prebivališča stranke. 

 

Diskriminacija na področju plačil 

 

Določbe te uredbe zagotavljajo, da trgovci ne morejo zavrniti plačilnih instrumentov ali jih 

različno obravnavati. Natančneje, kar zadeva kartične plačilne instrumente, velja, da ko je 

določena plačilna blagovna znamka in kategorija sprejeta, je trgovec dolžan to plačilno 

blagovno znamko in kategorijo sprejeti ne glede na državo izvora tega načina plačila. Ta 

določba trgovcev ne obvezuje, da sprejmejo vse kartične plačilne instrumente.  

 

Izvrševanje in pomoč strankam 

 

Predlaga se, da bi države članice imenovale organe, ki bi zagotovili učinkovito izvrševanje te 

uredbe in pomagali tudi strankam, ko bi potrebovale pomoč.  

 

Pregled uredbe 

 

Prva ocena bo zelo pomembna, saj naj bi Evropska komisija ocenila obseg in področje uporabe 

tega predloga, pri čemer bo morala upoštevati tudi razvoj zakonodaje na področju avtorskih 

pravic, obdavčitve, avdiovizualnih storitev in prenosljivosti spletnih vsebin.  

 

Datum začetka uporabe 

 

Ta uredba se začne uporabljati 6 mesecev po dnevu njene objave, kar bo strankam omogočilo, 

da izkoristijo odpravo ovir, ki povzročajo neupravičeno diskriminacijo.  

 

Predlogi sprememb 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o 

preprečevanju geografskega blokiranja in 

drugih oblik diskriminacije na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža 

strank na notranjem trgu ter o spremembi 

Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 

2009/22/ES 

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o 

preprečevanju neupravičenega 

geografskega blokiranja in drugih oblik 

diskriminacije na podlagi državljanstva, 

prebivališča ali sedeža strank na notranjem 

trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 

2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Protokola št. 1 k Pogodbi 

o delovanju Evropske unije o vlogi 

nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Protokola št. 2 k Pogodbi 

o delovanju Evropske unije o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Da bi uresničili cilj zagotavljanja 

dobrega delovanja notranjega trga kot 

območja brez notranjih meja, na katerem je 

med drugim zagotovljen prost pretok blaga 

in storitev, zgolj opustitev državnih ovir, 

kot so storile države članice, ne zadošča. 

Tako opustitev lahko ogrozijo zasebne 

stranke s postavljanjem preprek, ki so 

neskladne s svoboščinami notranjega trga. 

Do tega pride, ko trgovci, ki delujejo v 

določeni državi članici, blokirajo ali 

omejijo dostop do svojih spletnih 

vmesnikov, kot so spletne strani in 

aplikacije, strankam iz drugih držav članic, 

ki želijo sodelovati v čezmejnih 

trgovinskih poslih (tako imenovano 

geografsko blokiranje). Do preprek pride 

tudi zaradi drugih ukrepov nekaterih 

trgovcev, ki za stranke iz drugih držav 

članic uporabljajo drugačne splošne pogoje 

za dostop do svojega blaga in storitev, tako 

na spletu kot zunaj njega. Včasih morda 

obstajajo objektivne utemeljitve za takšno 

različno obravnavo, v drugih primerih pa 

trgovci strankam, ki želijo sodelovati v 

čezmejnih trgovinskih poslih, onemogočijo 

dostop do blaga ali storitev ali za glede 

tega uporabijo drugačne pogoje, in sicer iz 

povsem gospodarskih razlogov. 

(1) Da bi uresničili cilj zagotavljanja 

dobrega delovanja notranjega trga kot 

območja brez notranjih meja, na katerem je 

med drugim zagotovljen prost pretok blaga 

in storitev, zgolj opustitev državnih ovir, 

kot so storile države članice, ne zadošča. 

Tako opustitev lahko ogrozijo zasebne 

stranke s postavljanjem preprek različnih 

vrst in oblik, ki so neskladne s 

svoboščinami notranjega trga. Do tega 

pride, ko trgovci, ki delujejo v določeni 

državi članici, blokirajo ali omejijo dostop 

do svojih spletnih vmesnikov, kot so 

spletne strani in aplikacije, strankam iz 

drugih držav članic, ki želijo sodelovati v 

čezmejnih trgovinskih poslih (tako 

imenovano geografsko blokiranje). Do 

preprek pride tudi zaradi drugih ukrepov 

nekaterih trgovcev, ki za stranke iz drugih 

držav članic uporabljajo drugačne splošne 

pogoje za dostop do svojega blaga in 

storitev, tako na spletu kot zunaj njega. V 

izjemnih primerih morda obstajajo 

objektivne utemeljitve za takšno različno 

obravnavo, v drugih primerih pa trgovci 

strankam, ki želijo sodelovati v čezmejnih 

trgovinskih poslih, onemogočijo dostop do 

blaga ali storitev ali pa glede tega 

uporabijo drugačne pogoje iz 

neobjektivnih razlogov. Na podlagi analiz, 

izvedenih za oceno učinka Evropske 

komisije, bi lahko odprava 

neupravičenega geografskega blokiranja 

in drugih oblik diskriminacije na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža 

strank znotraj notranjega trga prispevala 

k 1,1-odstotni širitvi trga in v povprečju k 

0,5 do 0,6-odstotnem znižanju cen. Poleg 

tega, in kot dokazuje izid posvetovanj 

Komisije z deležniki, bi lahko odprava 

prispevala k manjšemu nezadovoljstvu 

strank, saj je geografsko blokiranje eden 

izmed glavnih razlogov zanj. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Na ta način nekaterih trgovci 

notranji trg umetno delijo po notranjih 

mejah ter ovirajo prost pretok blaga in 

storitev, s tem pa omejujejo pravice strank 

in jim preprečujejo, da bi izkoristile večjo 

izbiro in najboljše pogoje. Take 

diskriminatorne prakse pomenijo 

pomemben dejavnik, ki prispeva k temu, 

da je število čezmejnih trgovinskih poslov 

v Uniji dokaj nizko, vključno s sektorjem 

elektronskega poslovanja, kar preprečuje 

uresničitev polnega potenciala rasti, ki ga 

ima notranji trg. S pojasnitvijo okoliščin, v 

katerih tovrstnega različnega obravnavanja 

ni mogoče upravičiti, bi se morala povečati 

tudi jasnost in pravna gotovost za vse 

udeležence v čezmejnih poslih, 

zagotovljeno pa bi bilo tudi, da bi bilo 

mogoče pravila nediskriminacije 

učinkovito uporabljati in izvajati po vsem 

notranjem trgu. 

(2) Na ta način nekaterih trgovci 

notranji trg umetno delijo po notranjih 

mejah ter ovirajo prost pretok blaga in 

storitev, s tem pa omejujejo pravice strank 

in jim preprečujejo, da bi izkoristile večjo 

izbiro blaga in storitev ter najboljše 

pogoje. Take diskriminatorne prakse 

pomenijo pomemben dejavnik, ki prispeva 

k temu, da je število čezmejnih trgovinskih 

poslov v Uniji dokaj nizko, vključno s 

sektorjem elektronskega poslovanja, kar 

preprečuje uresničitev polnega potenciala 

rasti, ki ga ima notranji trg. S pojasnitvijo 

okoliščin, v katerih tovrstnega različnega 

obravnavanja ni mogoče upravičiti, bi se 

morala povečati tudi jasnost in pravna 

gotovost za vse udeležence v čezmejnih 

poslih, zagotovljeno pa bi bilo tudi, da bi 

bilo mogoče pravila nediskriminacije 

učinkovito uporabljati in izvajati po vsem 

notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Čeprav je veljavna uredba 

namenjena obravnavi geografskega 

blokiranja in s tem odpravi ovire za 

delovanje notranjega trga, pa je treba 

upoštevati, da so številne razlike med 

zakonodajami držav članic, kot so različni 

nacionalni standardi, ali pomanjkanje 

vzajemnega priznavanja ali harmonizacije 

na ravni Unije še vedno velike ovire, ki še 

vedno povzročajo razdrobljenost enotnega 

trga in na ta način trgovce pogosto 

prisilijo k uporabi geografskega 
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blokiranja. Zato bi morali Evropski 

parlament, Svet in Komisija še naprej 

obravnavati te ovire, da se zmanjša 

razdrobljenost trga in dokonča enotni trg. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V skladu s členom 20 Direktive 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta17 morajo države članice zagotoviti, 

da ponudniki storitev s sedežem v Uniji 

prejemnikov storitev ne obravnavajo 

različno na podlagi njihovega državljanstva 

ali prebivališča. Ta določba pa v boju proti 

diskriminaciji ni popolnoma učinkovita in 

ni dovolj zmanjšala pravne negotovosti, 

zlasti ker zaradi možnosti utemeljevanja 

razlik v obravnavanju, ki jih dopušča, in 

zaradi težav pri njenem izvajanju v praksi, 

ki so povezane s tem. Poleg tega lahko do 

geografskega blokiranja in drugih oblik 

diskriminacije na podlagi državljanstva, 

kraja prebivališča ali kraja sedeža pride 

tudi zaradi ukrepov trgovcev s sedežem v 

tretjih državah, ki ne sodijo na področje 

uporabe Direktive. 

(3) V skladu s členom 20 Direktive 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta17 morajo države članice zagotoviti, 

da ponudniki storitev s sedežem v Uniji 

prejemnikov storitev ne obravnavajo 

različno na podlagi njihovega državljanstva 

ali prebivališča. Ta določba pa v boju proti 

diskriminaciji ni popolnoma učinkovita in 

ni dovolj zmanjšala pravne negotovosti, 

zlasti ker zaradi možnosti utemeljevanja 

razlik v obravnavanju, ki jih dopušča, in 

zaradi težav pri njenem izvajanju v praksi, 

ki so povezane s tem. Poleg tega lahko do 

geografskega blokiranja in drugih oblik 

diskriminacije na podlagi državljanstva, 

kraja prebivališča ali kraja sedeža pride 

tudi zaradi ukrepov trgovcev s sedežem v 

tretjih državah, ki ne sodijo na področje 

uporabe Direktive. Zato bi se ta uredba 

morala uporabljati za trgovce in 

ponudnike storitev ter za blago in storitve. 

__________________ __________________ 

17Direktiva 2006/123/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 

376, 27.12.2006, str. 36). 

17Direktiva 2006/123/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 

376, 27.12.2006, str. 36). 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Namen te uredbe je pojasniti člen 

20 Direktive 2006/123/ES. Ne bi se smelo 

smatrati, da nadomešča Direktivo 

2006/123/ES, kar zadeva področje 

uporabe te direktive, če s to uredbo veljajo 

ista načela, pri čemer so izključene 

dejavnosti iz člena 2(2) Direktive 

2006/123/ES iz področja njene uporabe, 

ali kar zadeva njen učinek, saj je uporaba 

Direktive 2006/123/ES neodvisna od 

uporabe te uredbe in jo dopolnjuje.  

 Uredba ne sme omejevati podjetniške 

svobode in svobode sklepanja pogodb, kot 

sta zapisani v členu 16 Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Da bi zagotovili dobro delovanje 

notranjega trga, so torej potrebni ciljno 

usmerjeni ukrepi, določeni v tej uredbi, ki 

zagotavljajo jasen, enoten in učinkovit 

sklop pravil za določeno število izbranih 

primerov. 

(4) Da bi zagotovili dobro delovanje 

notranjega trga, so torej potrebni ciljno 

usmerjeni ukrepi, določeni v tej uredbi, ki 

zagotavljajo jasen, enoten in učinkovit 

sklop pravil za določeno število izbranih 

primerov. Pri ukrepih bi bilo treba 

ohraniti ravnovesje med varstvom 

potrošnikov za stranke in gospodarsko in 

pogodbeno svobodo za trgovce. Glede tega 

bi bilo treba trgovcem naložiti vse 

nesorazmerne stroške ali upravno breme 

ali obvezno dostavo v vse države članice. 

Poleg tega morajo nove obveze za države 

članice obsegati le tisto, kar je nujno za 

izvajanje novih pravil. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ta uredba je namenjena 

preprečevanju diskriminacije strank, 

vključno z geografskim blokiranjem, na 

podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali 

kraja sedeža pri čezmejnih trgovinskih 

poslih med trgovci in strankami, 

povezanimi s prodajo blaga in 

opravljanjem storitev v Uniji. Njen namen 

je odpraviti posredno in neposredno 

diskriminacijo ter s tem zajeti tudi 

neupravičene razlike pri obravnavanju na 

podlagi drugih razlikovalnih meril, ki 

vodijo do enakega rezultata kot uporaba 

meril, neposredno povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža strank. Takšna drugačna 

merila se lahko uporabljajo zlasti na 

podlagi informacij, ki razkrivajo fizično 

lokacijo strank, kot denimo naslov IP, 

uporabljen pri dostopu do spletnega 

vmesnika, naslov za dostavo blaga, izbira 

jezika ali država članica, v kateri je bil 

izdan strankin plačilni instrument. 

(5) Ta uredba je namenjena 

preprečevanju diskriminacije strank, 

vključno z geografskim blokiranjem, na 

podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali 

kraja sedeža pri čezmejnih trgovinskih 

poslih med trgovci in strankami, 

povezanimi s prodajo blaga in 

opravljanjem storitev v Uniji. Njen namen 

je preprečiti neposredno in posredno 

diskriminacijo. Posredna diskriminacija 

pomeni uporabo razlikovalnih meril, ki 

sicer niso državljanstvo, kraj prebivališča 

ali kraj sedeža stranke, ki pa 

deterministično ali statistično privedejo do 

enakega rezultata kot neposredna 

uporaba teh meril. Zajete so tudi 

neupravičene razlike pri obravnavanju na 

podlagi drugih razlikovalnih meril, ki 

vodijo do enakega rezultata kot uporaba 

meril, neposredno povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža strank. Takšna drugačna 

merila se lahko uporabljajo zlasti na 

podlagi informacij, ki razkrivajo fizično 

lokacijo strank, kot denimo naslov IP, 

uporabljen pri dostopu do spletnega 

vmesnika, naslov za dostavo blaga, izbira 

jezika ali država članica, v kateri je bil 

izdan strankin plačilni instrument. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Uvodna izjava 29 Direktive 

2001/29/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta1a navaja, da se vprašanje izčrpanja 

ne pojavi v primeru storitev, še posebej 

spletnih storitev. 

 _______________________ 

 1aDirektiva 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 
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usklajevanju določenih vidikov avtorskih 

in sorodnih pravic v informacijski družbi 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Ta uredba ne bi smela vplivati na 

akte prava Unije o pravosodnem 

sodelovanju v civilnih zadevah, predvsem 

določbe o pravu, ki se uporablja za 

pogodbena obligacijska razmerja, in 

pristojnosti, kot je določeno v Uredbi (ES) 

št. 593/2008 Evropskega parlamenta in 

Sveta24 ter Uredbi (EU) št. 1215/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta25, 

vključno z uporabo teh aktov in določb v 

posameznih primerih. Zlasti se zgolj 

dejstvo, da trgovec ravna v skladu z 

določbami te uredbe, ne bi smelo razlagati 

tako, kot da svoje dejavnosti usmerja v 

državo članico potrošnika za namen take 

uporabe. 

(10) Ta uredba ne bi smela posegati v 

akte prava Unije o pravosodnem 

sodelovanju v civilnih zadevah, predvsem 

določbe o pravu, ki se uporablja za 

pogodbena obligacijska razmerja, in 

pristojnosti, kot je določeno v Uredbi (ES) 

št. 593/2008 Evropskega parlamenta in 

Sveta24 ter Uredbi (EU) št. 1215/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta25, 

vključno z uporabo teh aktov in določb v 

posameznih primerih. Zlasti se zgolj 

dejstvo, da trgovec ravna v skladu z 

določbami te uredbe, ne bi smelo razlagati 

tako, kot da svoje dejavnosti usmerja v 

državo članico potrošnika za namen take 

uporabe. Zaradi tega in za zagotovitev 

pravne varnosti za trgovce, ki upoštevajo 

to uredbo, je treba pojasniti, da zgolj 

dejstvo, da trgovec omogoča dostop do 

svojega spletnega vmesnika strankam iz 

druge države članice ali da ne uporablja 

različnih splošnih pogojev dostopa v 

primerih, določenih v tej uredbi, če je 

primerno tudi s sklenitvijo pogodb, ali da 

sprejema plačilne instrumente iz druge 

države članice, samo po sebi ne pomeni, 

da so dejavnosti trgovca usmerjene v 

državo članico stranke za določitev 

veljavne zakonodaje in jurisdikcije, razen 

če so dokazani dodatni elementi, na 

podlagi katerih je razvidno, da so 

dejavnosti trgovca namenjene za te države 

članice v skladu z zakonodajo Unije. 

_________________ _________________ 

24Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

pravu, ki se uporablja za pogodbena 

24Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

pravu, ki se uporablja za pogodbena 
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obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 

4.7.2008, str. 6). 

obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 

4.7.2008, str. 6). 

25Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2012 o pristojnosti in priznavanju ter 

izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 

gospodarskih zadevah (UL L 351, 

20.12.2012, str. 1). 

25Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2012 o pristojnosti in priznavanju ter 

izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 

gospodarskih zadevah (UL L 351, 

20.12.2012, str. 1). 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Diskriminatorne prakse, ki si jih ta 

Uredba prizadeva odpraviti, se običajno 

izvajajo prek splošnih pogojev in drugih 

informacij, ki jih določi in uporablja 

trgovec ali se določijo in uporabljajo v 

njegovem imenu kot predpogoj za dostop 

do blaga ali storitev, ter so dostopni splošni 

javnosti. Taki splošni pogoji dostopa med 

drugim vključujejo cene, plačilne pogoje in 

pogoje dostave. Trgovec jih lahko za 

splošno javnost objavi ali se objavijo v 

njegovem imenu z uporabo različnih 

sredstev, npr. v obliki informacij, 

objavljenih v oglasih, na spletiščih ali v 

predpogodbeni ali pogodbeni 

dokumentaciji. Taki pogoji veljajo v 

odsotnosti posamično dogovorjenega 

sporazuma, ki določa drugače in ga 

neposredno skleneta trgovec in stranka. 

Pogoji, o katerih se posebej dogovorijo 

trgovec in stranke, se za namene te uredbe 

ne bi smeli šteti za splošne pogoje dostopa. 

(11) Diskriminatorne prakse, ki si jih ta 

Uredba prizadeva odpraviti, se običajno 

izvajajo prek splošnih pogojev in drugih 

informacij, ki jih določi in uporablja 

trgovec ali se določijo in uporabljajo v 

njegovem imenu kot predpogoj za dostop 

do blaga ali storitev, ter so dostopni splošni 

javnosti. Taki splošni pogoji dostopa med 

drugim vključujejo cene, zahteve glede 

telefonskih klicnih kod, plačilne pogoje in 

pogoje dostave. Trgovec jih lahko za 

splošno javnost objavi ali se objavijo v 

njegovem imenu z uporabo različnih 

sredstev, npr. v obliki informacij, 

objavljenih v oglasih, na spletiščih ali v 

predpogodbeni ali pogodbeni 

dokumentaciji. Taki pogoji veljajo v 

odsotnosti posamično dogovorjenega 

sporazuma, ki določa drugače in ga 

neposredno skleneta trgovec in stranka. 

Pogoji, o katerih se posebej dogovorijo 

trgovec in stranke, se za namene te uredbe 

ne bi smeli šteti za splošne pogoje dostopa. 

Obrazložitev 

Do diskriminacije lahko pride, ko trgovci za dokončanje transakcije od stranke zahtevajo 

telefonsko številko z določeno kodo države. 

 

Predlog spremembe  14 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Različni cenovni sporazumi v 

posameznih državah članicah se ne smejo 

šteti za diskriminatorno prakso. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Tako potrošnike kot podjetja bi bilo 

treba varovati pred diskriminacijo iz 

razlogov, povezanih z njihovim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, ko so v vlogi strank za 

namene te uredbe. Takšno varstvo pa ne bi 

smelo veljati tudi za stranke, ki kupujejo 

blago ali storitve za nadaljnjo prodajo, saj 

bi vplivalo na široko uporabljane 

distribucijske sisteme med podjetji v 

okviru poslovanja med podjetji, kot sta 

selektivna in izključna distribucija, ki 

proizvajalcem običajno omogočajo, da 

sami izberejo svoje trgovce na drobno ob 

upoštevanju pravil o konkurenci. 

(12) Tako potrošnike kot podjetja bi bilo 

treba varovati pred diskriminacijo iz 

razlogov, povezanih z njihovim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, ko so v vlogi strank za 

namene te uredbe. Takšno varstvo pa ne bi 

smelo veljati tudi za stranke, ki kupujejo 

blago ali storitve za nadaljnjo prodajo, 

komercialno dajanje v najem ali 

preoblikovanje in predelavo kupljenega 

blaga, saj bi vplivalo na široko uporabljane 

distribucijske sisteme med podjetji v 

okviru poslovanja med podjetji, kot sta 

selektivna in izključna distribucija, ki 

proizvajalcem običajno omogočajo, da 

sami izberejo svoje trgovce na drobno ob 

upoštevanju pravil o konkurenci. Stranke 

bi bilo treba varovati pred diskriminacijo 

le iz razlogov, povezanih z njihovim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža pri nakupu blaga ali 

storitve za končno uporabo. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Da bi povečali možnost strank za (14) Da bi povečali možnost strank za 
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dostop do informacij, povezanih s prodajo 

blaga in opravljanjem storitev na notranjem 

trgu, ter povečali preglednost, tudi kar 

zadeva cene, trgovci ne bi smeli z uporabo 

tehnoloških sredstev ali na druge načine 

strankam preprečevati polnega in enakega 

dostopa do spletnih vmesnikov na podlagi 

njihovega državljanstva, kraja prebivališča 

ali kraja sedeža. Taka tehnološka sredstva 

lahko vključujejo zlasti kakršno koli 

tehnologijo, ki se uporablja za ugotavljanje 

fizične lokacije stranke, vključno z njenim 

sledenjem z uporabo naslova IP, 

koordinatami, pridobljenimi z globalnim 

satelitskim navigacijskim sistemom, ali 

podatki, povezanimi s plačilno transakcijo. 

Prepovedi diskriminacije v zvezi z 

dostopom do spletnih vmesnikov pa se ne 

sme razumeti, kot da trgovce zavezuje k 

sklepanju trgovinskih poslov s strankami. 

dostop do informacij, povezanih s prodajo 

blaga in opravljanjem storitev na notranjem 

trgu, ter povečali preglednost, med drugim 

tudi kar zadeva cene, trgovci ali druge 

stranke, ki delujejo v njihovem imenu, 

vključno s posredniki in operaterji 

spletnih vmesnikov, namenjenih za 

zagotavljanje dostopa, ne bi smeli z 

uporabo tehnoloških sredstev ali na druge 

načine strankam preprečevati polnega in 

enakega dostopa do spletnih vmesnikov na 

podlagi njihovega državljanstva, kraja 

prebivališča ali kraja sedeža. Taka 

tehnološka sredstva lahko med drugim 

vključujejo zlasti kakršno koli tehnologijo, 

ki se uporablja za ugotavljanje fizične 

lokacije stranke, vključno z njenim 

sledenjem z uporabo naslova IP, zgodovino 

in/ali vzorci brskanja po spletu, sledenjem 

GSM ali lokalizacijo, koordinatami, 

pridobljenimi z globalnim satelitskim 

navigacijskim sistemom, ali podatki, 

povezanimi s plačilno transakcijo. 

Prepovedi diskriminacije v zvezi z 

dostopom do spletnih vmesnikov pa se ne 

sme razumeti, kot da trgovce zavezuje k 

sklepanju trgovinskih poslov s strankami. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) V nekaterih primerih je lahko 

blokiranje, omejevanje dostopa ali 

preusmeritev brez strankinega soglasja na 

drugo različico spletnega vmesnika iz 

razlogov, povezanih z državljanstvom, 

krajem prebivališča ali krajem sedeža 

stranke potrebno zaradi zagotavljanja 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije 

ali zakonov držav članic v skladu s 

pravom Unije. Taki zakoni lahko 

omejujejo dostop strank do nekaterih 

izdelkov ali storitev, denimo s prepovedjo 

prikazovanja določenih vsebin v 
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posameznih državah članicah. Trgovcem 

se ne sme preprečiti izpolnjevanja takih 

zahtev, zato morajo imeti možnost 

blokiranja, omejevanja dostopa ali 

preusmerjanja posameznih strank ali 

strank na določenih ozemljih na spletni 

vmesnik, če je to iz tega razloga potrebno. 

Trgovec zagotovi jasno razlago, če blokira 

ali omeji dostop do spletnega vmesnika, 

da bi zagotovil skladnost s pravno zahtevo 

iz zakonodaje Unije ali zakonov držav 

članic v skladu s pravom Unije.  

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) V nekaterih primerih je blokiranje, 

omejevanje dostopa ali preusmeritev brez 

strankinega soglasja na drugo različico 

spletnega vmesnika iz razlogov, povezanih 

s strankinim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža lahko 

potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti s 

pravno zahtevo prava Unije ali zakonov 

držav članic v skladu s pravom Unije. Taki 

zakoni lahko omejujejo dostop strank do 

nekaterih izdelkov ali storitev, denimo s 

prepovedjo prikazovanja določenih vsebin 

v posameznih državah članicah. Trgovcem 

se ne sme preprečiti izpolnjevanja takih 

zahtev, zato morajo imeti možnost 

blokiranja, omejevanja dostopa ali 

preusmerjanja posameznih strank ali strank 

na določenih ozemljih na spletni vmesnik, 

če je to iz tega razloga potrebno. 

(16) V nekaterih primerih je lahko 

blokiranje, omejevanje dostopa ali 

preusmeritev brez strankinega soglasja na 

drugo različico spletnega vmesnika iz 

razlogov, povezanih z državljanstvom, 

krajem prebivališča ali krajem sedeža 

stranke potrebno zaradi zagotavljanja 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije. Taki zakoni lahko omejujejo dostop 

strank do nekaterih izdelkov ali storitev, 

denimo s prepovedjo prikazovanja 

določenih vsebin v posameznih državah 

članicah. Trgovcem se ne sme preprečiti 

izpolnjevanja takih zahtev, zato morajo 

imeti možnost blokiranja, omejevanja 

dostopa ali preusmerjanja posameznih 

strank ali strank na določenih ozemljih na 

spletni vmesnik, če je to iz tega razloga 

potrebno. Poleg tega uporaba te uredbe 

državam članicam ne bi smela 

preprečevati uveljavljanja njihovih 

temeljnih pravil in načel v zvezi s svobodo 

tiska in svobodo izražanja. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) V številnih določenih okoliščinah 

ni mogoče objektivno upravičiti nobene 

razlike pri obravnavanju strank z uporabo 

splošnih pogojev dostopa, vključno s 

popolno zavrnitvijo prodaje blaga ali 

opravljanja storitev, iz razlogov, povezanih 

s strankinim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža. V takih 

okoliščinah bi morala biti vsakršna 

diskriminacija prepovedana, stranke pa bi 

morale biti upravičene v skladu s pogoji, 

določenimi v tej uredbi, sklepati trgovinske 

posle pod enakimi pogoji kot lokalne 

stranke ter imeti poln in enak dostop do 

vseh vrst ponujenega blaga in storitev, ne 

glede na svoje državljanstvo, kraj 

prebivališča ali kraj sedeža. Trgovci bi 

morali torej po potrebi sprejeti ukrepe, da 

bi zagotovili skladnost z navedeno 

prepovedjo diskriminacije, če bi bil 

strankam tak poln in enak dostop sicer 

preprečen. Prepovedi, ki velja v navedenih 

okoliščinah, pa se ne sme razumeti, kot da 

trgovcem preprečuje, da bi svoje dejavnosti 

osredotočali na različne države članice ali 

posamezne skupine strank s ciljno 

prilagojenimi ponudbami in različnimi 

pogoji, vključno z vzpostavitvijo spletnih 

vmesnikov za posamezne države. 

(17) V številnih določenih okoliščinah 

ni mogoče objektivno upravičiti nobene 

razlike pri obravnavanju strank z uporabo 

splošnih pogojev dostopa, vključno s 

popolno zavrnitvijo prodaje blaga ali 

opravljanja storitev, iz razlogov, povezanih 

s strankinim državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža. V takih 

okoliščinah bi morala biti vsakršna 

diskriminacija prepovedana, stranke pa bi 

morale biti upravičene v skladu s pogoji, 

določenimi v tej uredbi, sklepati trgovinske 

posle pod enakimi pogoji kot lokalne 

stranke ter imeti poln in enak dostop do 

vseh vrst ponujenega blaga in storitev, ne 

glede na svoje državljanstvo, kraj 

prebivališča ali kraj sedeža,  drugi 

neposredni načini, povezani s temi merili, 

pa se ne smejo smatrati za objektivno 

upravičene v smislu člena 20 Direktive 

2006/123/ES. Trgovci bi morali torej po 

potrebi sprejeti ukrepe, da bi zagotovili 

skladnost z navedeno prepovedjo 

diskriminacije, če bi bil strankam tak poln 

in enak dostop sicer preprečen. Prepovedi, 

ki velja v navedenih okoliščinah, pa se ne 

sme razumeti, kot da trgovcem preprečuje, 

da bi svoje dejavnosti osredotočali na 

različne države članice ali posamezne 

skupine strank s ciljno prilagojenimi 

ponudbami in različnimi pogoji, vključno z 

vzpostavitvijo spletnih vmesnikov za 

posamezne države. Če pa se za storitve ali 

blaga iz objektivnih razlogov uporabijo 

drugačni pogoji, to ni nezakonita 

diskriminacija, kot jo določata člen 20 in 

uvodna izjava 95 Direktive 2006/123/ES. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 17 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Člen 6 Uredbe (ES) št. 593/2008 

(Rim I) ureja potrošniške pogodbe. V 

skladu s tem členom za pogodbo med 

potrošnikom in trgovcem velja zakonodaja 

države, kjer ima potrošnik običajno 

prebivališče, če trgovec na kakršen koli 

način usmerja poklicno ali komercialno 

dejavnost v to državo. V primerih iz člena 

4(1)(a) do (c) ponudnik svoje dejavnosti 

ne umerja v državo članico potrošnika. V 

takih primerih uredba Rim I določa, da za 

pogodbo ne velja pravo države, v kateri 

ima potrošnik prebivališče. V tem primeru 

se uporablja načelo svobodne izbire (člen 

3 uredbe Rim I).  Enako velja za 

jurisdikcijo, kar določa Uredba (EU) št. 

1215/2012. 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Prva taka okoliščina je, če trgovec 

sicer prodaja blago, vendar ne zagotavlja 

sam čezmejne dostave tega blaga v državo 

članico, kjer stranka prebiva, in tudi ni na 

voljo v njegovem imenu. V takih 

okoliščinah mora imeti stranka možnost 

kupiti blago pod povsem enakimi pogoji, 

vključno s ceno in pogoji dostave, kot 

podobne stranke, ki prebivajo v državi 

članici trgovca. To lahko pomeni, da bo 

morala tuja stranka blago prevzeti v tej ali 

drugi državi članici, kamor trgovec 

dostavlja. V tem primeru se ni treba niti 

registrirati za davek na dodano vrednost 

(DDV) v državi članici stranke niti 

poskrbeti za čezmejno dostavo blaga. 

(18) Prva taka okoliščina je, če trgovec 

sicer prodaja blago, vendar ne zagotavlja 

sam čezmejne dostave tega blaga v državo 

članico, kjer stranka prebiva, in tudi ni na 

voljo v njegovem imenu. V takih 

okoliščinah, in če je pogodba sklenjena 

med trgovcem in stranko, mora imeti 

stranka možnost kupiti blago pod povsem 

enakimi pogoji, vključno s pogoji dostave, 

kot podobne stranke, ki prebivajo v državi 

članici trgovca. To lahko pomeni, da bo 

morala tuja stranka blago prevzeti v tej ali 

drugi državi članici, kamor trgovec 

dostavlja. V tem primeru se ni treba niti 

registrirati za davek na dodano vrednost 

(DDV) v državi članici stranke niti 

poskrbeti za čezmejno dostavo blaga. 

Trgovec ne sme biti prisiljen, da dostavi 

blago. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Za drugo vrsto okoliščin gre, če 

trgovec opravlja elektronsko opravljene 

storitve razen storitev, katerih glavna 

značilnost je zagotavljanje dostopa do del, 

zaščitenih z avtorskimi pravicami, ali 

drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, kot so storitve v oblaku, storitve 

skladiščenja podatkov, spletno gostovanje 

in zagotavljanje požarnih zidov. V tem 

primeru fizična dostava ni potrebna, saj se 

storitve opravijo elektronsko. The trader 

can declare and pay VAT in a simplified 

manner in accordance with the rules on 

VAT Mini-One-Stop-Shop (MOSS) set out 

in Council Implementing Regulation (EU) 

No 282/201126. 

(19) Za drugo vrsto okoliščin gre, če 

trgovec opravlja elektronsko opravljene 

storitve razen storitev, katerih glavna 

značilnost je zagotavljanje dostopa do del, 

zaščitenih z avtorskimi pravicami, ali 

drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, kot so storitve v oblaku, storitve 

skladiščenja podatkov, spletno gostovanje 

in zagotavljanje požarnih zidov. V tem 

primeru fizična dostava ni potrebna, saj se 

storitve opravijo elektronsko. Trgovec 

lahko DDV prijavi in plača na 

poenostavljen način v skladu s pravili o 

minimalnem sistemu „vse na enem mestu“ 

(MOSS) za DDV v skladu z Izvedbeno 

uredbo Sveta (EU) št. 282/201126. 

Morebitna razlika v končni ceni zaradi 

uporabe različnih stopenj DDV-ja v 

skladu z veljavno zakonodajo na kraju 

potrošnje ne bi smela povzročiti uporabe 

različnih pogojev za dostop. 

__________________ __________________ 

26Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 

282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi 

izvedbenih ukrepov za Direktivo 

2006/112/ES o skupnem sistemu davka na 

dodano vrednost (UL L 77, 23.3.2011, str. 

1). 

26Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 

282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi 

izvedbenih ukrepov za Direktivo 

2006/112/ES o skupnem sistemu davka na 

dodano vrednost (UL L 77, 23.3.2011, str. 

1). 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Prepoved diskriminacije v teh 

primerih se ne sme šteti za omejevanje 

pravice trgovcev, da razvijejo svojo 

poslovno strategijo z usmeritvijo svojih 
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dejavnosti v različne države članice ali na 

posamezne skupine strank s ciljno 

prilagojenimi ponudbami in različnimi 

pogoji, vključno z vzpostavitvijo spletnih 

vmesnikov za posamezne države ali regije. 

Vendar bi morala imeti tuja stranka, če 

prosi za dostop do takih spletnih 

vmesnikov in posebne ponudbe v skladu z 

določeno vrsto pogojev, enake pogodbene 

pravice in obveznosti, kot veljajo za 

nacionalne transakcije. V skladu s to 

uredbo bi morale biti pri zagotavljanju 

poprodajnih storitev dovoljene ozemeljske 

omejitve, navedene v pogojih, ki jih je 

stranka sprejela, v skladu s pravom Unije 

in veljavno nacionalno zakonodajo, 

sprejeto na njeni podlagi. Spoštovanje te 

uredbe ne bi smelo povzročiti obveznosti 

trgovcev, da dostavijo blago prek meja, ali 

obveznosti, da vzamejo nazaj blago iz 

države sedeža ali prebivališča stranke. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Trgovcem, za katere velja posebna 

ureditev iz poglavja 1 naslova XII 

Direktive Sveta 2006/112/EC27, ni treba 

plačati DDV. Za te trgovce bi pri 

opravljanju elektronsko opravljenih 

storitev prepoved uporabe drugačnih 

splošnih pogojev za dostop iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža, pomenila, 

da se morajo registrirati za namene 

obračunavanja DDV drugih držav članic, 

in bi lahko povzročila dodatne stroške, kar 

bi glede na velikost in značilnosti zadevnih 

trgovcev pomenilo nesorazmerno 

obremenitev. Zato bi bilo treba te trgovce 

za čas veljavnosti te ureditve izvzeti iz 

navedene prepovedi. 

(22) Trgovcem, za katere velja posebna 

ureditev iz poglavja 1 naslova XII 

Direktive Sveta 2006/112/ES27, ni treba 

plačati DDV v državi članici, kjer imajo 

sedež. Za te trgovce bi pri opravljanju 

elektronsko opravljenih storitev prepoved 

uporabe drugačnih splošnih pogojev za 

dostop iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, pomenila, da se morajo 

registrirati za namene obračunavanja DDV 

drugih držav članic, in bi lahko povzročila 

dodatne stroške, kar bi glede na velikost in 

značilnosti zadevnih trgovcev pomenilo 

nesorazmerno obremenitev. Zato bi bilo 

treba te trgovce za čas veljavnosti te 

ureditve izvzeti iz navedene prepovedi. 

_________________ _________________ 
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27Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. 

novembra 2006 o skupnem sistemu davka 

na dodano vrednost (UL L 347, 

11.12.2006, str. 1–118). 

27Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. 

novembra 2006 o skupnem sistemu davka 

na dodano vrednost (UL L 347, 

11.12.2006, str. 1–118). 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) V skladu s pravom Unije lahko 

trgovci načeloma sami odločajo, katera 

plačilna sredstva bodo sprejeli, vključno s 

plačilnimi blagovnimi znamkami. Ko pa 

odločitev sprejmejo, v skladu z obstoječim 

pravnim okvirom za plačilne storitve ni 

nobenega razloga, da bi diskriminirali 

stranke v Uniji, tako da zavrnejo nekatere 

trgovinske posle ali zanje kako drugače 

uporabijo drugačne pogoje plačila iz 

razlogov, povezanih z državljanstvom, 

krajem prebivališča ali krajem sedeža 

stranke. V navedenem primeru bi moralo 

biti tako neupravičeno neenako 

obravnavanje iz razlogov, povezanih s 

krajem plačilnega računa, sedeža 

ponudnika plačilnih storitev ali izdaje 

plačilnega instrumenta v Uniji, prav tako 

izrecno prepovedano. Poleg tega je treba 

opozoriti, da že Uredba (EU) št. 260/2012 

prepoveduje vsem prejemnikom plačil, 

vključno s trgovci, da bi plačilo v eurih 

sprejeli le, če je bančni račun v določeni 

državi članici. 

(24) V skladu s pravom Unije lahko 

trgovci načeloma sami odločajo, katera 

plačilna sredstva bodo sprejeli. V skladu z 

Uredbo (EU) 2015/751 Evropskega 

parlamenta in Sveta1b in Direktivo 

2007/64/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta1b trgovci, ki sprejmejo kartični 

plačilni instrument določene plačilne 

blagovne znamke in kategorije niso dolžni 

sprejeti kartičnih plačilnih instrumentov 

iste kategorije, vendar druge znamke ali 

iste znamke vendar druge kategorije. Ko 

pa odločitev sprejmejo, v skladu z 

obstoječim pravnim okvirom za plačilne 

storitve ni nobenega razloga, da bi 

diskriminirali stranke v Uniji, tako da 

zavrnejo nekatere trgovinske posle ali 

zanje kako drugače uporabijo drugačne 

pogoje plačila iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke. V navedenem 

primeru bi moralo biti tako neupravičeno 

neenako obravnavanje iz razlogov, 

povezanih s krajem plačilnega računa, 

sedeža ponudnika plačilnih storitev ali 

izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, prav 

tako izrecno prepovedano. Evropska 

komisija bi morala preučiti uporabo 

spodbud za povečanje rabe evropskih 

plačilnih storitev. Poleg tega bi morala 

Komisija preučiti, ali naj vzpostavi 

zakonodajni okvir, ki bo ob upoštevanju 

načela svobode sklepanja pogodb 

omogočal zaščito podjetij in potrošnikov 

pri izvedi transakcij prek alternativnih 

načinov plačila, vključno z virtualnimi 
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valutami, drugimi transakcijami 

blokovnih verig in elektronskimi 

denarnicami. Osebni podatki, ki se 

ustvarijo pri transakcijah e-trgovanja, bi 

se morali hraniti v podatkovnih centrih v 

Uniji, ne glede na sedež podjetja za 

plačevanje, razen če se prenos teh 

podatkov v tretjo državo izvede v skladu z 

Uredbo (EU) št. 2016/679 in zagotavlja 

ustrezno raven zaščite za potrošnike in 

podjetja. Poleg tega je treba opozoriti, da 

že Uredba (EU) št. 260/2012 prepoveduje 

vsem prejemnikom plačil, vključno s 

trgovci, da bi plačilo v eurih sprejeli le, če 

je bančni račun v določeni državi članici. 

Trgovci bi morali še naprej imeti proste 

roke zahtevati nadomestilo za uporabo 

plačilnega instrumenta. Vendar bi morale 

za to pravico veljati omejitve v skladu s 

členom 62 Direktive (EU) 2015/23661c, 

kar med drugim pomeni, da ta dodatna 

nadomestila ne morejo biti višja od 

dejanskih stroškov trgovca. 

 __________________ 

 1a Uredba (EU) 2015/751 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 
medbančnih provizijah za kartične plačilne 
transakcije (UL L 123, 19.5.2015, str. 1). 

 1b Direktiva 2007/64/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 
o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o 
spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 
2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi 
Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1). 

 1c Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 
o plačilnih storitvah na notranjem trgu, 
spremembah direktiv 2002/65/ES, 
2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 
2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35). 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Če vlada, centralna banka ali drug 

regulativni organ sprejme ukrepe za 

omejitev toka kapitala v gospodarstvo 

države članice ali iz njega, kot so 

kapitalske omejitve, bi se morala ta 

uredba še naprej uporabljati v skladu z 

zakonodajo Unije in ustrezno nacionalno 

zakonodajo ter ustreznimi omejitvami v 

skladu z zakonodajo Unije. Zato bi bilo 

treba prepovedati vsako neposredno ali 

posredno diskriminacijo na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža 

stranke, kraja plačilnega računa, sedeža 

ponudnika plačilnih storitev ali izdaje 

plačilnega instrumenta v Uniji.  

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Podatki, ki se ustvarijo pri e-

trgovini in spletnih transakcijah, bi 

morali biti skladni z zakonodajnim 

okvirom o prometu in lokaciji podatkov, 

njihovi hrambi, varstvu in analiziranju, s 

čimer se zagotovi polna skladnost z 

zakonodajo Unije. Omrežni in 

informacijski sistemi bi morali delovati v 

skladu z ustreznimi določbami Direktive 

(EU) št. 2016/1148 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a, da bi zagotovili čim 

večjo varnost omrežij in informacijskih 

sistemov. 

 _____________________ 

 1a Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o 
ukrepih za visoko skupno raven varnosti 
omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL 
L 194, 19.7.2016, str. 1). 
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Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Potrošniki bi morali imeti možnost 

prejeti pomoč od odgovornih organov za 

lažje reševanje sporov s trgovci, ki izhajajo 

iz uporabe te uredbe, tudi prek enotnega 

obrazca za pritožbe. 

(28) Stranke bi morale imeti možnost 
prejeti pomoč od odgovornih organov za lažje 
reševanje sporov s trgovci, ki izhajajo iz 
uporabe te uredbe, tudi prek enotnega 
obrazca za pritožbe. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank. 

1. Namen te uredbe je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

preprečevanjem diskriminacije, ki 

posredno ali neposredno temelji na 

državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju 

sedeža strank, in med drugim opredeliti 

razmere, ko različna obravnava v skladu s 

členom 20(2) Direktive 2006/123/ES v 

nobenih okoliščinah ni opravičljiva, z 

izjemo primerov, ko bi lahko za storitve ali 

blago iz objektivnih razlogov uporabili 

različne pogoje v skladu z istim členom 

Direktive 2006/123/ES. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Uredba ne sme omejevati svobode 

gospodarske pobude in svobode sklepanja 

pogodb, ki sta zapisani v členu 16 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 
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Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. 

5. Ta uredba ne vpliva na akte prava 

Unije o pravosodnem sodelovanju v 

civilnih zadevah. Skladnost s to uredbo se 

ne razlaga v smislu, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče v 

smislu točke (b) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 

593/2008 in točke (c) člena 17(1) Uredbe 

(EU) št. 1215/2012. Zlasti kadar trgovec v 

skladu s to uredbo zagotavlja dostop 

strankam do njegovega spletnega 

vmesnika, ne glede na njihovo 

državljanstvo ali kraj prebivališča, ne 

uporablja različnih splošnih pogojev 

dostopa pri prodaji blaga ali zagotavljanju 

storitev v primerih iz te uredbe ali ko 

sprejema plačilne instrumente, izdane v 

drugi državi članici na nediskriminatorni 

podlagi, se ne smatra, da trgovec usmerja 

svoje dejavnosti v državo članico, kjer ima 

potrošnik običajno ali stalno prebivališče, 

razen če se ugotovi obstoj drugih dodatnih 

elementov, ki kažejo na splošno namero 

trgovca, da svojo dejavnost usmeri v to 

državo članico. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene te uredbe se uporabljajo 

opredelitve pojmov iz člena 7 Izvedbene 

uredbe (EU) št. 282/2011, člena 2(10), (20) 

in (30) Uredbe (EU) št. 2015/751 

Evropskega parlamenta in Sveta32 ter 

člena 4(8), (9), (11), (12), (14), (23), (24) 

in (30) Direktive (EU) 2015/2366. 

Za namene te uredbe se uporabljajo 

opredelitev pojma „elektronsko opravljene 

storitve“ iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 

št. 282/2011, opredelitve pojmov 

„medbančna provizija“, „kartični plačilni 

instrument“, „plačilna blagovna 

znamka“, „debetna kartica“, „kreditna 

kartica“ oziroma „predplačniška kartica“ 
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iz člena 2(10), (20) in (30), (33), (34) in 

(35) Uredbe (EU) št. 2015/751 ter 

opredelitve pojmov „plačilna transakcija“, 

„plačnik“, „ponudnik plačilnih storitev“, 

„plačilni račun“, „plačilni instrument“, 

„direktna obremenitev“, „kreditno 

plačilo“ in „močna avtentikacija strank“ 

iz člena 4(5), (8), (11), (12), (14), (23), (24) 

in (30) Direktive (EU) 2015/2366. 

__________________  

32 Uredba (EU) 2015/751 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o 
medbančnih provizijah za kartične plačilne 
transakcije (UL L 123, 19.5.2015, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve: Za namene te uredbe se uporabljajo tudi 

naslednje opredelitve pojmov: 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji, razen za nadaljnjo prodajo; 

(c) „stranka“ pomeni potrošnika ali 

podjetje, ki je državljan države članice ali 

ima v njej prebivališče ali sedež in ki 

namerava kupiti ali kupi blago ali storitev v 

Uniji, razen za nadaljnjo prodajo, najem, 

preoblikovanje ali predelavo v 

komercialne namene. Uredba pokriva 

samo namen končne uporabe tega 

potrošnika ali podjetja. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 
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Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, ki urejajo dostop strank 

do blaga ali storitev, ki jih za prodajo 

ponuja trgovec, ter jih trgovec uporablja in 

objavi za splošno javnost ali se uporabljajo 

in objavijo v njegovem imenu ter veljajo v 

odsotnosti posamično dogovorjenega 

sporazuma med trgovcem in stranko; 

(d) „splošni pogoji dostopa“ pomenijo 

vse pogoje in druge informacije, vključno s 

prodajnimi cenami, zahtevami glede 

telefonskih klicnih kod, ki urejajo dostop 

strank do blaga ali storitev, ki jih za 

prodajo ponuja trgovec, ter jih trgovec 

uporablja in objavi za splošno javnost ali se 

uporabljajo in objavijo v njegovem imenu 

ter veljajo v odsotnosti posamično 

dogovorjenega sporazuma med trgovcem 

in stranko; 

Obrazložitev 

Do diskriminacije lahko pride, ko trgovci za dokončanje transakcije od stranke zahtevajo 

telefonsko številko z določeno kodo države. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo in aplikacijami, ki jo upravlja 

trgovec ali se upravlja v njegovem imenu 

in je namenjena temu, da strankam 

omogoča dostop do trgovčevega blaga ali 

storitev, da bi sklepale trgovinske posle, 

povezane s tem blagom ali storitvami; 

(f) „spletni vmesnik“ pomeni vso 

programsko opremo, vključno s spletno 

stranjo ali njenim delom in aplikacijami, ki 

jo upravlja trgovec ali se upravlja v 

njegovem imenu in je namenjena temu, da 

strankam omogoča dostop do trgovčevega 

blaga ali storitev, da bi sklepale trgovinske 

posle, povezane s tem blagom ali 

storitvami; 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 

Trgovci strank iz razlogov, povezanih z 

njihovim državljanstvom, krajem 
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prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka prvotno želela obiskati, razlikuje 

po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

prebivališča ali krajem sedeža, ne smejo 

preusmeriti na različico spletnega 

vmesnika, ki se od vmesnika, ki ga je 

stranka sprva želela obiskati, razlikuje po 

postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih, 

posebej namenjenih strankam z določenim 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža, razen če stranka pred 

preusmeritvijo z njo izrecno soglaša. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora prvotna različica 

spletnega vmesnika ostati enostavno 

dostopna. 

V primeru take preusmeritve z izrecnim 

soglasjem stranke mora različica spletnega 

vmesnika, ki ga je stranka sprva želela 

obiskati, ostati enostavno dostopna. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje, 

omejitev dostopa ali preusmeritev 

nekaterih strank ali strank na nekaterih 

ozemljih potrebni za zagotavljanje 

skladnosti s pravno zahtevo prava Unije ali 

zakonov držav članic v skladu s pravom 

Unije. 

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne 

veljajo v primerih, ko so blokiranje 

spletnega vmesnika, omejitev dostopa ali 

preusmeritev nekaterih strank ali strank na 

nekaterih ozemljih potrebni za 

zagotavljanje skladnosti s pravno zahtevo 

prava Unije ali zakonov držav članic v 

skladu s pravom Unije. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če trgovec blokira ali omejuje 4. Če trgovec blokira ali omejuje 
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dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

4, mora zagotoviti jasno utemeljitev. Ta 

mora biti v jeziku spletnega vmesnika, ki 

ga je stranka sprva želela obiskati. 

dostop strank do spletnega vmesnika ali 

stranke preusmerja na drugačno različico 

spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 

3, mora zadevnim strankam zagotoviti 

jasno pojasnilo. Ta mora biti v jeziku 

spletnega vmesnika, ki ga je stranka sprva 

želela obiskati. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

naslednjih primerih: 

1. Trgovci ne smejo uporabljati 

drugačnih splošnih pogojev dostopa do 

svojega blaga ali storitev iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, v 

primerih, ko želi stranka: 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če trgovec prodaja blago, ki ga ne 

dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem 

imenu čez mejo v državo članico stranke; 

(a) če se od trgovca kupi blago, ki ga ne 
dostavlja ali se ne dostavlja v njegovem imenu 
čez mejo v državo članico stranke; 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če trgovec zagotavlja elektronsko 

opravljene storitve, razen storitev, katerih 

glavna značilnost je zagotavljanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

(b) če se od trgovca prejmejo elektronsko 
opravljene storitve, razen storitev, katerih 
glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do 
del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, ali 
drugih zaščitenih vsebin, in njihove uporabe; 
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uporabe; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če trgovec zagotavlja storitve, razen 

tistih iz točke (b), ter jih stranka prejme v 

njegovih prostorih ali na fizični lokaciji, 

kjer trgovec deluje, v državi članici, v 

kateri stranka nima državljanstva, 

prebivališča ali sedeža. 

(c) če se prejmejo storitve, razen tistih iz 
točke (b), od trgovca v državi članici, v kateri 
ta trgovec deluje, in če je ta stranka državljan 
druge države članice ali ima prebivališče ali 
sedež v drugi državi članici. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Trgovci iz razlogov, povezanih z 

državljanstvom, krajem prebivališča ali 

krajem sedeža stranke, krajem plačilnega 

računa, sedeža ponudnika plačilnih storitev 

ali izdaje plačilnega instrumenta v Uniji, ne 

smejo uporabljati drugačnih pogojev 

plačila za prodajo blaga ali opravljanje 

storitev, če: 

1. Trgovci v okviru elektronskih 

plačilnih sredstev, zlasti kreditnih plačil, 

direktnih obremenitev ali kartičnih 

plačilnih instrumentov določene blagovne 

znamke in kategorije, iz razlogov, 

povezanih z državljanstvom, krajem 

prebivališča ali krajem sedeža stranke, 

krajem plačilnega računa, sedeža 

ponudnika plačilnih storitev ali izdaje 

plačilnega instrumenta v Uniji, ne smejo 

uporabljati drugačnih pogojev plačila za 

prodajo blaga ali opravljanje storitev, če: 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) so plačila opravljena v obliki 

elektronske transakcije z bančnim 

nakazilom, neposredno obremenitvijo ali 

črtano 
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kartičnim plačilnim instrumentom iste 

plačilne blagovne znamke; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko prejemnik plačila od 

plačnika zahteva močno avtentikacijo 

strank v skladu z Direktivo (EU) 

2015/2366; in 

(b) je identiteto plačnika ali veljavnost 

uporabe plačilnih sredstev mogoče 

preveriti z močno avtentikacijo strank v 

skladu z Direktivo (EU) 2015/2366; in 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) so plačila v valuti, ki jo prejemnik 

plačila sprejema. 

(c) so plačilne transakcije v valuti, ki 

jo trgovec sprejema. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Prepoved iz odstavka 1 ne posega v 

pravico trgovca, da iz objektivnih razlogov 

zadrži blago ali opravljanje storitve, 

dokler plačilna transakcija ni pravilno 

odrejena. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 



 

AD\1117213SL.docx 31/36 PE592.238v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovcev, da zahtevajo 

nadomestilo za uporabo kartičnega 

plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012. Ta nadomestila 

ne smejo preseči stroškov, ki jih ima 

trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. 

2. Prepoved iz odstavka 1 ne 

izključuje možnosti trgovcev, da zahtevajo 

nadomestilo za uporabo kartičnega 

plačilnega instrumenta, za katerega 

medbančne provizije niso urejene v 

poglavju II Uredbe (EU) št. 2015/751, in za 

tiste plačilne storitve, za katere ne velja 

Uredba (EU) št. 260/2012, razen če so v 

zakonodajo države članice uvedene 

prepovedi ali omejitve pravice zahtevati 

nadomestilo za uporabo plačilnih 

instrumentov v skladu s členom 62(5) 

Direktive (EU) 2015/2366. Ta nadomestila 

ne smejo preseči stroškov, ki jih ima 

trgovec zaradi uporabe plačilnega 

instrumenta. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazumi, ki trgovce v zvezi s pasivno 

prodajo zavezujejo k ravnanju v nasprotju s 

to uredbo, so nični. 

Pogodbene določbe, ki trgovce v zvezi s 
pasivno prodajo v smislu Uredbe Komisije 
(EU) št. 330/2010 zavezujejo k ravnanju v 
nasprotju s to uredbo, so nične in neveljavne. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica določi organ 

ali organe, odgovorne za izvajanje te 

uredbe. Države članice morajo zagotoviti, 

da imajo organ ali organi na voljo ustrezna 

in učinkovita sredstva za uveljavljanje 

skladnosti s to uredbo. 

1. Vsaka država članica določi 

obstoječi organ ali organe, odgovorne za 

izvajanje te uredbe v zvezi s trgovci in 

strankami. Brez poseganja v druge 

mehanizme obveščanja in sodelovanja so 

ti organi odgovorni za zagotavljanje 

čezmejnega sodelovanja z organi v drugih 

državah članicah prek ustreznih sredstev. 
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Države članice morajo zagotoviti, da imajo 

organ ali organi na voljo ustrezna in 

učinkovita sredstva za uveljavljanje 

skladnosti s to uredbo. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Kadar ni drugih mehanizmov 

obveščanja in sodelovanja, se uporabljajo 

obstoječe strukture. Informacijski sistem 

za notranji trg („IMI“), vzpostavljen z 

Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a, se uporablja za 

namene iz tega člena. 

 ______________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
upravnem sodelovanju prek informacijskega 
sistema za notranji trg in razveljavitvi 
Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) 
(UL L 316, 14.11.2012, str. 1). 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pomoč potrošnikom Pomoč strankam 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek -1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Trgovci navedejo splošne pogoje 

dostopa in morebitne omejitve v skladu s 
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to uredbo najkasneje na začetku postopka 

naročanja v skladu s členom 8 Direktive 

2011/83/EU. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica prenese na 

organ ali organe odgovornost za 

zagotavljanje praktične pomoči 

potrošnikom v primeru spora med 

potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal 

zaradi uporabe te uredbe. Vsaka država 

članica določi organ ali organe, 

odgovorne za to nalogo. 

1. Vsaka država članica prenese na 

organ ali organe izvrševanja odgovornost 

za zagotavljanje praktične pomoči in 

informacij strankam v primeru spora med 

potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal 

zaradi uporabe te uredbe. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Organi iz odstavka 1 potrošnikom 

dajo na razpolago enoten vzorec obrazca za 

vlaganje pritožb pri organih iz odstavka 1 

in člena 7(1). Komisija bo navedenim 

organom pomagala pri razvoju vzorca 

obrazca. 

2. Organi iz odstavka 1 strankam dajo 

na razpolago enoten vzorec obrazca za 

vlaganje pritožb pri organih iz odstavka 1 

tega člena in člena 7(1). Komisija bo 

navedenim organom pomagala pri razvoju 

vzorca obrazca. Ti so med drugim pristojni 

za sprejemanje pritožb strank, 

posredovanje pritožb organom v drugih 

državah članicah in olajšanje 

komunikacije med strankami in trgovcem 

za lažje reševanje spora. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsakih pet let po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

1. Do [datum: dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in vsaka tri leta po 

tem bo Komisija poročala o oceni te uredbe 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru. Poročilo bo po potrebi spremljal 

predlog za spremembo te uredbe glede na 

pravni, tehnični in gospodarski razvoj. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri prvem ocenjevanju iz odstavka 

1 se ocenjuje predvsem, ali bi bilo treba 

prepoved iz člena 4(1)(b) uporabiti tudi za 

elektronsko opravljene storitve, katerih 

glavna značilnost je omogočanje dostopa 

do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, 

ali drugih zaščitenih vsebin, in njihove 

uporabe, če ima trgovec potrebne pravice 

za zadevna ozemlja. 

črtano 

Obrazložitev 

Dostop do avtorsko zaščitenih del ali drugih zaščitenih vsebin ter uporaba teh del ali vsebin 

še naprej ne bi smela spadati v področje uporabe te uredbe. Tako bo izključeno prekrivanje z 

drugimi zakonodajnimi akti EU. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporablja se od [datum: šest mesecev po 

dnevu objave]. 

Uporablja se od [datum: dvanajst mesecev 

po dnevu objave]. 
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