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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je več vprašanj v zvezi s civilnim in gospodarskim pravom ter izvrševanjem 
civilnega in upravnega prava posebej pomembnih tudi za same odnose s potrošniki, pa 
tudi za konkurenčnost in konkurenco na spletu;

B. ker so pravila iz Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju (v nadaljnjem 
besedilu: direktiva o elektronskem poslovanju) bistveno olajšala ponujanje digitalnih 
storitev na notranjem trgu in so ključna za zaščito inovativnega poslovnega okolja; ker 
bi moral biti cilj akta o digitalnih storitvah to, da se posodobita civilno in gospodarsko 
pravo, ki urejata odgovornost za spletne platforme in ponudnike storitev gostovanja, da 
bi podjetjem, uporabnikom in družbi kot celoti zagotovili pravno varnost in jih zaščitili, 
in sicer z jasnimi obveznostmi za spletne platforme, vključno s spletnimi tržnicami;

C. ker podatki kažejo, da se na spletu ponujajo številni nezakoniti izdelki in storitve, to pa 
zahteva ukrepanje v okviru akta o digitalnih storitvah;

D. ker bi moral akt o digitalnih storitvah z učinkovitim in uravnoteženim pravnim okvirom 
povečati zaupanje potrošnikov pri uporabi elektronskega poslovanja, hkrati pa bi moral 
evropski zagonskim ter malim in srednjim podjetjem omogočiti, da se uveljavijo na 
trgu;

1. poudarja, da bi bilo treba, kadar je to tehnično in pravno izvedljivo in smiselno, od 
posrednikov zahtevati, da omogočijo anonimnost pri uporabi in plačilu storitev, saj 
anonimnost učinkovito preprečuje nepooblaščeno razkrivanje podatkov, krajo identitete 
in druge oblike zlorabe osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletu; ugotavlja, da bi lahko 
v primerih, ko pravo Unije od trgovcev zahteva, da sporočijo svojo identiteto, za 
ponudnike prevladujočih ali sistemskih spletnih tržnic veljala obveznost, da preverijo 
identiteto trgovcev; predlaga, naj se preučijo in uvedejo nove tehnološke rešitve tako za 
identifikacijo uporabnikov kot za zagotavljanje njihove anonimnosti; potrjuje, da kadar 
koli platforme identificirajo uporabnike, njihove identitete ne smejo razkriti brez izrecne 
in prostovoljne privolitve ali pravne zahteve po razkritju;

2. prihodnji zakonodajni predlog o aktu o digitalnih storitvah bi moral v celoti spoštovati 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah ter pravila Unije o varstvu potrošnikov ter 
zaščiti njihove varnosti, zasebnosti in osebnih podatkov; želi spomniti, da morajo v aktu 
o digitalnih storitvah ostati veljavna ključna načela direktive o elektronskem 
poslovanju, ki so načelo države izvora, klavzula o omejeni odgovornosti in prepoved 
splošne obveznosti nadzora; poudarja, da od ponudnikov storitev gostovanja ne bi smeli 
zahtevati, da odstranijo informacije ali blokirajo dostop do njih, če so zakonite v njihovi 
državi izvora, saj bomo samo tako lahko zaščitili svobodo govora, preprečili kolizijo 
zakonov ter se izognili neupravičenemu in neučinkovitemu geografskemu blokiranju, 
hkrati pa bomo tako dosegli cilj harmoniziranega enotnega digitalnega trga;

3. poudarja, kako pomembno je oblikovati jasen, enoten in sodoben regulativni okvir, med 
drugim tudi z jasnimi opredelitvami; opozarja, da je treba opredeliti prevladujoče ali 
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sistemske platforme in njihove značilnosti;

4. ugotavlja, da bi bilo treba zbiranje in uporabo osebnih podatkov v zvezi z uporabo 
digitalnih storitev omejiti na obseg, ki je potreben za zagotavljanje in zaračunavanje 
storitve, saj spletne dejavnosti posameznikov omogočajo –zlasti prevladujočim ali 
sistemskim platformam – globok vpogled v njihovo osebnost in se jih tako lahko 
manipulira; poudarja, da je treba izvrševati zakonodajo, da bi na platformah za 
gostovanje vsebin omejili zbiranje osebnih podatkov, saj se ti zbirajo tudi na podlagi 
interakcij uporabnikov z vsebinami, ki gostujejo na teh platformah, in sicer z namenom 
ustvarjanja profilov za ciljno usmerjeno oglaševanje; se zavzema, da bi platforme za 
gostovanje vsebin ciljno usmerjeno oglaševanje, ki temelji na predhodni interakciji 
uporabnika z vsebinami na teh platformah ali na spletnih mestih tretjih strani, 
uporabljale samo po pridobitvi predhodne privolitve uporabnika v skladu s splošno 
uredbo o varstvu podatkov ter direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah; 
poudarja, da smejo javni organi pridobiti dostop do uporabnikovih metapodatkov samo 
za namen preiskovanja osumljencev hudih kaznivih dejanj in s predhodno sodno 
odobritvijo;

5. izraža zaskrbljenost, da se storitve za enotno prijavo lahko izkoriščajo za sledenje 
uporabnikom po platformah; priporoča, naj se od ponudnikov s prevladujočim tržnim 
deležem, ki podpirajo storitev za enotno prijavo, zahteva, da podpirajo tudi vsaj en 
odprti združevalni sistem identifikacije, ki temelji na nelastniškem okviru;

6. poudarja, da v aktu o digitalnih storitvah ne bi smeli uporabljati pravno neopredeljenega 
pojma „škodljivih vsebin“, temveč bi morali obravnavati objavo nezakonitih vsebin, in 
sicer na podlagi načela, da je to, kar je nezakonito zunaj spleta, nezakonito tudi na 
spletu, saj bi le tako zaščitili temeljne pravice in zagotovili pravno varnost; ugotavlja, da 
avtomatizirana orodja niso sposobna razlikovati nezakonitih vsebin od vsebin, ki so v 
danem kontekstu zakonite; ugotavlja tudi, da človeški pregled avtomatiziranih poročil, 
ki jih pripravijo ponudniki storitev, njihovo osebje ali pogodbeni izvajalci, ne more 
izboljšati delovanja tehnologij za prepoznavanje vsebin; zato poudarja, da bi moral akt o 
digitalnih storitvah brez poseganja v člen 17 direktive o avtorskih pravicah izrecno 
izključevati vsako obveznost uporabe avtomatiziranih orodij za moderiranje vsebin, 
poleg tega pa bi moral urejati njihovo prostovoljno uporabo ter ne bi smel predpisovati 
mehanizmov prijavljanja in dokončne odstranitve vsebine; vztraja, da postopki za 
moderiranje vsebin, ki jih uporabljajo ponudniki, ne bi smeli voditi v ukrepe 
predhodnega nadzora, ki temeljijo na avtomatiziranih orodjih ali filtriranju vsebine pri 
nalaganju na splet; poudarja, da bi bilo treba moderatorjem vsebin zagotoviti ustrezno 
usposabljanje in primerno psihološko podporo; poudarja, da je pomembno vedeti, ali je 
odločitev o moderiranju vsebine sprejel človek ali algoritem, v slednjem primeru pa 
tudi, ali jo je pregledal človek; poudarja, da je pri pregledovanju in upravljanju vsebin, 
ki ju izvajajo platforme za gostovanje vsebin, potrebna večja preglednost, zato predlaga, 
naj se za prevladujoče ali sistemske platforme za gostovanje vsebin uvede mehanizem 
za pregledovanje, da bi ocenili tveganja v zvezi z njihovo politiko upravljanja vsebin;

7. poudarja, da bi bilo pomembno obstoječo ali novo evropsko agencijo ali evropski organ 
pooblastiti za usklajevanje držav članic pri sodelovanju v zvezi s čezmejnimi vprašanji, 
pa tudi za usklajevanje mreže neodvisnih nacionalnih izvršilnih organov;
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8. poudarja, da je treba zagotoviti sodni nadzor v zvezi s tem, ali so standardni pogodbeni 
pogoji, ki jih posredniki postavljajo uporabnikom svojih storitev, pošteni in v skladu s 
standardi temeljnih pravic;

9. poudarja, da bi bilo treba v veljavni zakonodaji izčrpno in izrecno določiti dolžnosti 
ponudnikov digitalnih storitev – namesto da bi v njej predpisali splošno dolžnost 
skrbnega ravnanja –, s čimer bi konstruktivno nadgradili pravila iz direktive o 
elektronskem poslovanju in zagotovili pravno varnost; poudarja, da pravna ureditev za 
odgovornost ponudnikov digitalnih vsebin ne bi smela temeljiti na nejasnih konceptih, 
kot sta aktivna in pasivna vloga ponudnikov;

10. poudarja, da so neodvisni pravosodni organi tisti, ki bi morali biti vedno odgovorni in 
sprejeti končno odločitev v zvezi z izvrševanjem zakonodaje, odločanjem o zakonitosti 
spletnih dejavnosti in odrejanjem ponudnikom storitev gostovanja, da čim prej 
odstranijo nezakonite vsebine ali onemogočijo dostop do njih – med drugim tudi na 
družbenih omrežjih –, in sicer po tem, ko so bili ponudnik in udeležene strani 
obveščeni, in z namenom zaščite uporabnikov; zato svari pred uvedbo določb, ki bi 
platforme spodbujale k prostovoljnim ukrepom; poudarja, da bi moral akt o digitalnih 
storitvah zagotoviti polno spoštovanje temeljnih pravic in zaščititi pravice uporabnikov, 
utemeljene v civilnem pravu, poleg tega pa bi moral zagotoviti tudi polno spoštovanje 
zaščitnih ukrepov in pravnih sredstev, ki so na voljo v primeru vseh ukrepov, ki jih 
lahko uporabijo platforme in ponudniki digitalnih storitev; meni, da bi moral biti 
ponudnik storitev gostovanja, potem ko je na podlagi veljavne prijave dejansko 
seznanjen z nezakonito vsebino in njeno nezakonito naravo, dolžan to vsebino odstraniti 
in bi moral biti odgovoren za presojo prijavljenih vsebin, zlasti ko gre za storitve spletne 
tržnice; poziva Komisijo, naj razmisli, da bi od prevladujočih ali sistemskih ponudnikov 
storitev gostovanja zahtevala, da pristojnemu organu preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj poročajo o hudih kaznivih dejanjih, ko so o njih dejansko 
seznanjeni;

11. poudarja, da bi bilo treba nezakonite vsebine odstraniti z mesta gostovanja in da od 
ponudnikov dostopa ne bi smeli zahtevati blokiranja dostopa do vsebin;

12. poudarja, da bi bilo treba za kršitve prava uporabiti sorazmerne sankcije, s katerimi 
posameznikom ne bi onemogočili uporabe digitalnih storitev;

13. poudarja, da bi bilo treba širjenje zakonitih, vendar potencialno škodljivih vsebin, kot so 
dezinformacije in sovražni govor v družbenih medijih, omejiti tako, da bi uporabnikom 
omogočili nadzor nad ponudbo vsebine; poudarja, da bi bilo treba za urejanje vsebine 
na podlagi sledenja dejavnostim uporabnikov zahtevati njihovo predhodno in popolno 
privolitev ter da bi morali imeti uporabniki, ki v to ne privolijo, druge poštene in 
razumne možnosti za dostop do storitve; meni, da bi morali uporabniki družbenih 
omrežij imeti pravico do vpogleda v svojo časovnico v kronološkem vrstnem redu, in 
sicer v načinu urejanja vsebin ali brez njega; meni, da bi morale prevladujoče platforme 
uporabnikom zagotoviti vmesnik za aplikacijsko programiranje, ki bi omogočal urejanje 
vsebin s pomočjo programske opreme ali storitve, ki so si jo uporabniki izbrali, kadar je 
to tehnično izvedljivo; poudarja, da bi morale platforme poskrbeti za večjo preglednost 
v postopkih avtomatiziranega odločanja, tako da bi zagotovile, da algoritmi ne bi bili 
pristranski, in opozarja, da morajo postopki odločanja v algoritemskem sistemu vedno 
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ostati razumljivi in čim bolj pregledni; vztraja, da mora akt o digitalnih storitvah 
prepovedati prakse moderiranja vsebin, ki so diskriminatorne;

14. poudarja, da je treba uporabnikom prevladujočih družbenih medijev in storitev 
pošiljanja sporočil omogočiti interakcijo med platformami (medsebojna povezljivost) z 
odprtimi vmesniki, da bi premostili učinek vezave na centralizirana omrežja in 
zagotovili konkurenco ter izbiro za potrošnike; poziva Komisijo, naj prepove uvedbo 
lastniškega in zaprtega ekosistema za uporabo digitalnih produktov in storitev v 
različnih okoljih, da bi omogočili pravo in visoko interoperabilnost, tako da bi se ti 
produkti in storitve zagotovili v odprtem formatu, ki bi omogočal njihov izvoz v katero 
koli digitalno okolje;

15. poudarja, da je treba v aktu o digitalnih storitvah določiti posebna in podrobna pravila, 
npr. pojasniti določbe o platformah in storitvah družbenih medijev; meni, da je treba 
določiti pogoje za veljavnost prijavljanja vsebin in njihovo nadaljnje spremljanje; meni 
tudi, da bi bilo treba pri preprečevanju in sankcioniranju zlorab, med katerimi je zlasti 
ponavljajoče se neupravičeno in zlonamerno prijavljanje vsebini, izhajati iz obstoječe 
sodne prakse Sodišča Evropske unije;
poudarja tudi, da je treba omejiti odgovornost platform v zvezi s storitvami, zlasti v 
zvezi z medijskimi vsebinami, ki so že pod uredniškim nadzorom ponudnika vsebin, saj 
za slednjega velja celovita ureditev ter neodvisen in učinkovit nadzor priznanega 
neodvisnega pristojnega organa v skladu s sistemom obveščanja in ukrepanja, ki temelji 
na načelih iz direktive o elektronskem poslovanju; meni, da manjši komercialni in 
nekomercialni ponudniki ne bi smeli imeti enakih obveznosti; poudarja, da mora biti 
vsak nov pravni okvir na področju digitalnih storitev obvladljiv za evropska mala in 
srednja podjetja, vključno z zagonskimi, zato bi moral vključevati sorazmerne 
obveznosti in jasne zaščitne ukrepe za vse sektorje; poudarja, da bi morala pravila iz 
akta o digitalnih storitvah upravljavcem platform preprečevati spreminjanje vsebin, ki 
sodijo pod uredniški nadzor ponudnika vsebin, kot to določa pravo Unije; poudarja, da 
je treba zagotoviti, da se bo katera koli medijska vsebina smela odstraniti – če se izkaže, 
da je to potrebno – le na podlagi sodne odločbe; preden se onemogoči dostop do vsebin, 
bi bilo treba za mnenje prositi ponudnike vsebin, razen če bi to oviralo ali ogrozilo 
potekajočo kazensko preiskavo; meni, da bi morali biti na voljo ustrezni mehanizmi 
pravnih sredstev, ki bi vključevali organe za reševanje sporov in sodne organe, pri 
čemer bi morali veljati razumni časovni okviri; meni, da bi morali komercialni 
ponudniki storitev gostovanja, ki veljajo za prevladujoče ali sistemske, zagotoviti 
anonimno dostopen javni mehanizem za prijavo domnevno nezakonitih vsebin, 
objavljenih na njihovih platformah; v zvezi s tem poudarja, da akt o digitalnih storitvah 
ne sme spodkopavati pravil direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in z njim ne 
smejo zastarati; poudarja, da bi bilo treba pod pogoji, ki jih določa pravo Unije, in po 
ustrezni oceni učinka, imetnikom pravic omogočiti dostop do neosebnih podatkov, ki jih 
ustvarjajo njihove vsebine na platformah ali so z njimi povezani;

16. močno priporoča, naj platforme, ki delujejo kot spletne tržnice, uporabnike seznanjajo z 
glavnimi parametri, ki določajo vrstni red in razvrstitev izdelkov, ki jih uporabnikom 
predstavijo na podlagi njihovih iskalnih poizvedb, zlasti če na rezultat poizvedbe vpliva 
plačilo dobavitelja ali če je upravljavec platforme tudi dobavitelj nekaterih izdelkov, ki 
se pojavijo med rezultati poizvedbe;
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17. meni, da je treba ozemeljsko področje uporabe akta o digitalnih storitvah razširiti tudi 
na dejavnosti ponudnikov digitalnih storitev s sedežem v tretjih državah, če svoje 
storitve ponujajo v Uniji; meni, da bi morali posredniki s sedežem v tretji državi 
imenovati pravnega zastopnika s sedežem v Uniji, ki bi bil odgovoren za izdelke ali 
storitve, ki jih ponujajo;

18. meni, da morajo platforme, ki ponujajo sistem ocenjevanja dobaviteljev blaga ali 
storitev, uporabnike seznaniti, kako se ocene oblikujejo; v zvezi s tem meni, da bi 
morala mnenja, ki so vložena v te ocenjevalne sisteme, temeljiti na resničnih izkušnjah 
in bi jih morale prispevati strani v transakciji; poudarja, da če je zaradi pozitivnega ali 
negativnega mnenja njegov avtor prejel kakršno koli ugodnost, se to mnenje v nobenem 
primeru ne bi smelo objaviti;

19. meni, da bi bilo treba v aktu o digitalnih storitvah posebno pozornost nameniti 
uporabnikom invalidom in jim zagotoviti dostop do digitalnih storitev; Komisija bi 
morala ponudnike storitev spodbujati k razvoju tehničnih orodij, ki bi invalidom, ki 
živijo v Uniji, omogočala ustrezno uporabo internetnih storitev in izkoriščanje njihovih 
prednosti;

20. priporoča, naj platforme, ki ponujajo sistem ocenjevanja dobaviteljev blaga ali storitev, 
na zahtevo dobavitelja in ob prenehanju pogodbe z njim omogočijo prenos pridobljenih 
mnenj v ocenjevalni sistem druge platforme; poudarja, da morajo biti potrošniki 
obveščeni o izvoru mnenj, če so bila prenesena z druge platforme.
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