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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Digitalna revolucija močno vpliva na našo družbo. Naša odvisnost od izdelkov in storitev IT 
narašča, zato postaja vedno bolj pomembno, da zagotovimo, da bodo naše pravice spoštovane 
tudi v digitalnem svetu. V današnjem času milijoni evropskih potrošnikov vsakodnevno 
dostopajo do digitalnih vsebin, jih kupujejo in uporabljajo v širšem pomenu besede (npr. 
pretakanje videa, aplikacije, igre, storitve v oblaku, družabna omrežja), vendar njihove 
pravice na spletu niso zaščitene tako kot v realnem svetu. To spodkopava zaupanje 
potrošnikov in ogroža zasebnost na spletu, saj digitalni proizvodi in storitve, ki niso zanesljivi 
ali varni, ne morejo ustrezno varovati velikih količin osebnih podatkov, ki so na voljo na 
spletu.

Pripravljavka mnenja želi povečati zaupanje potrošnikov in zasebnost na spletu z 
zagotavljanjem ustrezne zaščite pri nakupu digitalnih vsebin. Področje uporabe in opredelitev 
digitalne vsebine je treba natančneje pojasniti, da bi imeli vsi potrošniki zagotovljene pravice, 
tudi tisti, ki so manj tehnično podkovani ali manj seznanjeni s spletnim okoljem. Spletni svet 
– in s tem uporaba digitalnih vsebin – se je razvil v veliko več kot le način za opravljanje 
določenih nalog. Naše osebne fotografije, imeniki in zdravstveni podatki so običajno v 
oblaku. Številni intimni pogovori potekajo na spletu in so tam pogosto tudi shranjeni, v naših 
spletnih dejavnostih pa puščamo za seboj toliko digitalnih sledi, da lahko podjetja o nas 
dobijo presenetljivo dobro sliko, zato je jasno, da je v spletnem okolju varstvo osebnih 
podatkov še bolj nujna potreba kot v realnem svetu. Ta predlog se sicer osredotoča na 
razmerje med dobavitelji in potrošniki digitalnih vsebin, vendar je neločljivo povezan z 
vprašanjem varstva naših osebnih podatkov na spletu. Zato je pomembno zagotoviti, da bo ta 
direktiva usklajena s splošnimi pravili nove splošne uredbe o varstvu podatkov (2016/679), da 
se zagotovi skladnost s temeljno pravico državljanov do zasebnosti ter okrepi zaupanje 
potrošnikov v varne in zanesljive digitalne vsebine.

Pripravljavka mnenja želi dodatno okrepiti in pojasniti predlog v naslednjih točkah. Pri teh 
točkah je pomembno upoštevati, da je namen tega predloga popolna harmonizacija, ki 
državam članicam prepoveduje ohranjanje ali uvajanje nacionalnih predpisov, ki bi presegali 
to direktivo na področju varstva potrošnikov:

 Aktivno zagotavljanje osebnih podatkov s strani potrošnikov: v predlogu so zajete 
samo tiste vrste pogodb, v katerih potrošnik bodisi plača bodisi „aktivno zagotavlja“ 
osebne podatke kot protistoritev. To se zdi preveč omejeno, saj se dandanes osebni 
podatki potrošnikov (kot so podatki o lokaciji, osebni stiki, zgodovina nakupov itd.) 
uporabljajo kot vrsta protistoritve, čeprav se potrošniki tega ne zavedajo. Poleg tega bi 
ta omejitev lahko povzročila nastanek neprimerne spodbude za dobavitelje, da 
potrošnika ne prosijo za soglasje, zato bi bilo to določbo priporočljivo razširiti tako, da 
bi vključevala vse pogodbe za dobavo digitalnih vsebin, ki vključujejo uporabo 
osebnih podatkov potrošnika.

 Dodati je treba opredelitev osebnih podatkov, ki temelji na Uredbi 2016/679, da se 
zagotovi jasno razlikovanje med osebnimi podatki in vsemi drugimi podatki, ki se 
omenjajo v besedilu. 

 Skladnost digitalnih vsebin: v predlogu je določeno, da bi morale biti digitalne vsebine 
skladne z določbami v pogodbi; objektivnejša merila (kot so tehnični standardi ali 
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panožni kodeksi ravnanja) se lahko uporabijo za oceno skladnosti samo, če v pogodbi 
glede tega ni določb. Vseeno pa se je treba vprašati, če je glede na kompleksnost 
izdelkov z digitalnimi vsebinami potrošnik res sposoben v celoti razumeti pogodbene 
pogoje in sprejeti informirano odločitev. Zato bi bilo za ugotavljanje skladnosti morda 
priporočljivo pogosteje uporabljati objektivna in subjektivna merila – kot so tehnični 
standardi ali upravičena pričakovanja.

 Odškodninska odgovornost dobaviteljev: v predlogu je dobaviteljeva odgovornost 
omejena le na škodo na potrošnikovi strojni in programski opremi. Vendar bi lahko 
potrošnik poleg škode v svojem digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali 
nematerialno izgubo, denimo če programska oprema vsebuje napako, zaradi katere 
lahko hekerji dobijo dostop do potrošnikovega računalnika in mu ukradejo geslo za 
bančni račun, zato bi bilo priporočljivo razširiti možnosti za odškodnino na vso škodo,
povzročeno potrošniku. Nadalje bi bilo zanimivo državam članicam dovoliti, da med 
dobavitelji spodbudijo močnejši občutek odgovornosti, in sicer tako, da določijo 
podrobna pravila glede odškodnine in pri tem razlikujejo med dobavitelji, ki so skušali 
po najboljših močeh omejiti možnosti za nastanek škode (na primer z upoštevanjem 
nekaterih informacijskih varnostnih izhodišč ali standardov), in tistimi, ki niso imeli 
„vsega urejenega“ (na primer niso odpravili varnostnih pomanjkljivosti svojih 
proizvodov ali storitev, za katere so vedeli ali so jim bile sporočene).

 Prekinitev pogodbe: v predlog mora biti jasno navedeno, katere podatke je treba vrniti 
potrošniku, ko je pogodba prekinjena.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov in Odbor za pravne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za vzpostavitev pravega enotnega 
digitalnega trga je potrebna uskladitev 
nekaterih vidikov pogodb o dobavi 
digitalnih vsebin, pri čemer predstavlja
osnovo visoka raven varstva potrošnikov.

(2) Za vzpostavitev pravega enotnega 
digitalnega trga je potrebna uskladitev 
nekaterih vidikov pogodb o dobavi 
digitalnih vsebin, pri čemer predstavljata
osnovo visoka raven varstva potrošnikov in 
potreba po večji dostopnosti.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Potrošniki bodo imeli koristi od 
popolnoma usklajenih pravic glede 
digitalnih vsebin na visoki ravni varstva. 
Imeli bodo jasne pravice pri prejemu 
digitalnih vsebin ali dostopanju do njih kjer 
koli v EU. To bo povečalo njihovo 
zaupanje v nakup digitalnih vsebin. 
Prispevalo bo tudi k zmanjšanju škode, ki 
jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal 
sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal 
reševanje problemov, s katerimi se 
srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami.

(7) Potrošniki bodo imeli koristi od 
popolnoma usklajenih pravic glede 
digitalnih vsebin na visoki ravni varstva. 
Imeli bodo jasne pravice pri prejemu 
digitalnih vsebin ali dostopanju do njih kjer 
koli v EU. To bo povečalo njihovo 
zaupanje v nakup digitalnih vsebin. 
Prispevalo bo tudi k zmanjšanju škode, ki 
jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal 
sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal 
reševanje problemov, s katerimi se 
srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami
in njihovo dostopnostjo.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Direktiva bi morala obravnavati 
težave v različnih kategorijah digitalnih 
vsebin in njihove dobave. Zaradi hitrega 
tehnološkega razvoja in za ohranjanje 
trajnostni pojma digitalnih vsebin bi ta 
pojem, kot je uporabljen v tej direktivi, 
moral biti širši kot v Direktivi 2011/83/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi 
moral vključevati storitve, ki omogočajo 
ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov. 
Čeprav obstajajo številni načini dobave 
digitalnih vsebin, kot je prenos na trajnem 
nosilcu podatkov, prenos s strani 
potrošnikov na njihove naprave, pretakanje 
s spleta, omogočanje dostopa do 
pomnilniških zmogljivosti digitalnih vsebin 
ali dostop do uporabe družbenih medijev, 
bi se morala ta direktiva uporabljati za vse 
digitalne vsebine, ne glede na medij, 
uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje 

(11) Ta direktiva bi morala obravnavati 
težave v različnih kategorijah digitalnih 
vsebin in njihove dobave. Zaradi hitrega 
tehnološkega razvoja in za ohranjanje 
trajnosti pojma digitalnih vsebin bi ta 
pojem, kot je uporabljen v tej direktivi, 
moral biti širši kot v Direktivi 2011/83/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi 
moral vključevati storitve, ki omogočajo 
ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov. 
Čeprav obstajajo številni načini dobave 
digitalnih vsebin, kot je prenos na trajnem 
nosilcu podatkov, prenos s strani 
potrošnikov na njihove naprave, pretakanje 
s spleta, omogočanje dostopa do 
pomnilniških zmogljivosti digitalnih vsebin 
ali dostop do uporabe družbenih medijev, 
bi se morala ta direktiva uporabljati za vse 
digitalne vsebine, ne glede na medij, 
uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje 
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med različnimi kategorijami na tem 
tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni 
zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče
izogniti diskriminaciji med dobavitelji. 
Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne 
pogoje za dobavitelje različnih kategorij 
digitalnih vsebin. Vendar se ta direktiva ne 
bi smela uporabljati za digitalne vsebine, 
ki so vgrajene v blago na način, da 
delujejo kot sestavni del blaga in so 
njihove funkcije podrejene glavnim 
funkcionalnostim blaga. 

med različnimi kategorijami na tem 
tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni 
zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče 
izogniti diskriminaciji med dobavitelji. 
Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne 
pogoje za dobavitelje različnih kategorij 
digitalnih vsebin. 

__________ __________

1. UL L 304, 22.11.2011, str. 64. 1. UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

Obrazložitev

Ker se v bližnji prihodnosti pričakuje porast interneta stvari z najrazličnejšimi vrstami 
pametnih naprav, v katerih bo že vgrajena programska oprema, je pomembno razjasniti, 
katera pravila veljajo za tovrstne pametne naprave in njihovo programsko opremo. V 
prihodnje bo verjetno postalo precej težko razlikovati, kateri bi bil prevladujoči element 
izdelka, digitalne vsebine ali oprijemljivi del izdelka, zato se zdi izbrana izjema neizvedljiva v 
praksi; zaželen bi bil ločen predlog Komisije na to temo.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kar zadeva digitalne vsebine, ki 
niso dobavljene proti plačilu kupnine, 
temveč v zameno za protistoritev, ki ni v 
denarni obliki, bi se morala ta direktiva 
uporabljati le za pogodbe, pri katerih
dobavitelj zahteva in potrošnik aktivno 
zagotovi podatke, kot so ime, priimek in 
elektronski naslov ali fotografije,
neposredno ali posredno dobavitelju, na 
primer s posamično registracijo ali na 
podlagi pogodbe, ki omogoča dostop do 
fotografij potrošnikov. Ta direktiva se ne 
bi smela uporabljati v primerih, ko 
dobavitelj zbira podatke, potrebne za 
delovanje digitalnih vsebin v skladu s 
pogodbo, na primer geografsko lokacijo, 

(14) Kar zadeva digitalne vsebine, ki 
niso dobavljene proti plačilu kupnine, 
temveč v zameno za protistoritev, ki ni v 
denarni obliki, bi se morala ta direktiva 
uporabljati tudi za pogodbe, pri katerih 
potrošnik zagotovi osebne ali druge 
podatke, ki jih lahko dobavitelj
neposredno ali posredno uporabi. To bi 
morala zajemati tudi pogodbe, s katerimi 
potrošnik dobavitelju dovoli dostop do 
njegovih osebnih podatkov in njihovo 
obdelavo. Ta direktiva se ne bi smela
uporabljati v primerih, ko dobavitelj zbira 
podatke, ki jih uporablja izključno 
dobavitelj za delovanje digitalnih vsebin, 
vključno s posodabljanjem programske 
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kadar je to potrebno za pravilno delovanje 
mobilne aplikacije, ali izključno zaradi 
izpolnjevanja zakonskih zahtev, na primer, 
kadar registracijo potrošnika zaradi 
varnosti in ugotavljanja istovetnosti 
zahteva veljavna zakonodaja. Ta direktiva 
se ne bi smela uporabljati tudi v primerih, 
ko dobavitelj zbira informacije, vključno z 
osebnimi podatki, kot je naslov IP, ali 
druge samodejno ustvarjene podatke, kot 
so podatki, ki se zbirajo in prenašajo s 
piškotki, brez aktivnega posredovanja 
potrošnika, tudi če potrošnik soglaša s 
piškotkom. Prav tako se ne bi smela 
uporabljati v primerih, ko je potrošnik 
izpostavljen oglasnim sporočilom 
izključno z namenom pridobivanja 
dostopa do digitalnih vsebin.

opreme, v skladu s pogodbo, na primer 
geografsko lokacijo, kadar je to potrebno 
za pravilno delovanje mobilne aplikacije, 
ali izključno zaradi izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, na primer, kadar 
registracijo potrošnika zaradi varnosti in 
ugotavljanja istovetnosti zahteva veljavna 
zakonodaja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Digitalne vsebine so zelo 
pomembne v kontekstu interneta stvari. 
Vendar je primerno, da se posebna 
vprašanja glede odgovornosti v zvezi z 
internetom stvari, vključno z 
odgovornostjo za podatke in pogodbe 
stroj-stroj, obravnavajo ločeno.

črtano

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pogodbe lahko vključujejo splošne 
pogoje dobavitelja, ki jih morajo potrošniki 
sprejeti. Za nekatere digitalne vsebine 
ponudniki pogosto opisujejo storitve in 
merljive cilje storitve v sporazumu o ravni 
storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so 

(18) Pogodbe lahko vključujejo splošne 
pogoje dobavitelja, ki jih morajo potrošniki 
sprejeti. Za nekatere digitalne vsebine 
ponudniki pogosto opisujejo storitve in 
merljive cilje storitve v sporazumu o ravni 
storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so 
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ponavadi priloženi glavni pogodbi in so 
pomemben sestavni del pogodbenega 
razmerja med dobaviteljem in 
potrošnikom. Morali bi biti zajeti v 
opredelitvi pogodbe v tej direktivi in bi 
torej morali biti usklajeni s pravili, 
določenimi v tej direktivi.

ponavadi priloženi glavni pogodbi in so 
pomemben sestavni del pogodbenega 
razmerja med dobaviteljem in 
potrošnikom. Morali bi biti zajeti v 
opredelitvi pogodbe v tej direktivi in bi 
torej morali biti usklajeni s pravili, 
določenimi v tej direktivi. Kadar je dana 
privolitev v obdelavo osebnih podatkov kot 
protistoritev, ki ni v denarni obliki, bi 
morala pogodba vsebovati informacije o 
obdelavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki pa 
morajo biti jasno razločljive od ostalih 
elementov pogodbe. Poleg tega bi morale 
lahko razumljive ikone ponazarjati glavne 
elemente obdelave osebnih podatkov.

___________________

1a 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).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varstvo posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov urejata Direktiva 
95/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta1in Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta2, ki se v celoti 
uporabljata v okviru pogodb o dobavi 
digitalnih vsebin. Navedeni direktivi že 
določata pravni okvir na področju osebnih 
podatkov v Uniji. Izvajanje in uporabo te 
direktive bi bilo treba popolnoma uskladiti 
s tem pravnim okvirom. 

(22) Opravljanje dejavnosti, ki spadajo 
na področje uporabe te direktive, 
vključuje obdelavo osebnih podatkov. Ta
direktiva ne posega v določbe prava Unije, 
ki se uporabljajo za obdelavo osebnih 
podatkov v Uniji, zlasti v Uredbo 
(EU) 2016/679 ter Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta1, ki 
urejata obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja v državah članicah in pod 
nadzorom pristojnih organov držav članic, 
zlasti javnih neodvisnih organov, ki jih 
imenujejo države članice. Navedena 
pravna akta že določata pravni okvir na 
področju osebnih podatkov v Uniji in se v 
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celoti uporabljata v okviru pogodb o 
dobavi digitalnih vsebin. Izvajanje in 
uporabo te direktive bi bilo treba 
popolnoma uskladiti s tem pravnim 
okvirom. 

__________ __________

1. UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50) 
[nadomestiti s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov, ko bo sprejeta].

2. UL L 201, 31.7.2002, str. 37–47. 1 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da je obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja za dobavo digitalnih 
vsebin, popolnoma v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov, vključno z novo splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki je horizontalne narave. 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar pogodba ne določa dovolj 
jasnih in preglednih meril za ugotavljanje 
skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, je 
treba določiti objektivna merila za 
skladnost, da se zagotovi, da potrošniki ne 
bodo prikrajšani za svoje pravice. V takih 
primerih bi bilo treba skladnost s pogodbo 
ocenjevati glede na namen, za katerega bi 
se digitalne vsebine z enakim opisom
praviloma uporabljale.

(25) Kadar pogodba ne določa dovolj 
jasnih in preglednih meril, prilagojenih 
potrošnikom, katerim je namenjena, za 
ugotavljanje skladnosti digitalnih vsebin s 
pogodbo, je treba določiti merila za 
skladnost, da se zagotovi, da bodo 
potrošniki svoje pravice dovolj dobro 
razumeli in ne bodo prikrajšani zanje. V 
takih primerih bi bilo treba skladnost s 
pogodbo ocenjevati glede na namen, za 
katerega bi se praviloma uporabljale 
digitalne vsebine z enakim opisom,  
razpoložljive tehnične standarde in  
upravičena pričakovanja potrošnikov.  
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Medtem ko storitve in tehnologije 
na podlagi podatkov prinašajo znatne 
koristi, ustvarjajo tudi nekatere 
pomanjkljivosti. Kot ugotavlja strategija za 
enotni digitalni trg, je visoka raven varnosti 
omrežij in informacij bistvenega pomena 
po vsej Evropski uniji za zagotovitev 
spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica 
do zasebnosti in osebnih podatkov, da se 
poveča zaupanje uporabnikov in okrepi 
njihovo zaupanje v digitalno gospodarstvo. 
Ko programska oprema postaja vsesplošno 
razširjena, poglavitna skrb postajajo 
lastnosti, kot so zanesljivost, varnost in 
prilagodljivost spreminjajočim se 
potrebam. Zato je čedalje bolj pomembno, 
da te storitve in tehnologije na podlagi 
podatkov zagotavljajo te lastnosti v 
sorazmerju z vlogo in funkcijo teh 
tehnologij. Zlasti kakovost v smislu 
varnosti in zanesljivosti postaja pomembno 
vprašanje za inovativne sestavljene 
storitve, ki se opirajo na povezovanje 
različnih sistemov na različnih področjih.

(27) Medtem ko storitve in tehnologije 
na podlagi podatkov prinašajo znatne
koristi, ustvarjajo tudi nekatere 
pomanjkljivosti. Kot ugotavlja strategija za 
enotni digitalni trg, je visoka raven varnosti 
omrežij in informacij po vsej Evropski 
uniji bistvenega pomena za zagotovitev 
spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica 
do varstva zasebnosti in osebnih podatkov
v spletu, da se poveča zaupanje 
uporabnikov in okrepi njihovo zaupanje v 
digitalno gospodarstvo. Ko programska 
oprema postaja vsesplošno razširjena, 
poglavitna skrb postajajo lastnosti, kot so 
zanesljivost, varnost in prilagodljivost 
spreminjajočim se potrebam. Zato je 
čedalje bolj pomembno, da so te lastnosti 
pri tovrstnih storitvah in tehnologijah na 
podlagi podatkov zagotovljene v največji 
možni meri. Zlasti kakovost v smislu 
varnosti in zanesljivosti postaja pomembno 
vprašanje za inovativne sestavljene 
storitve, ki se opirajo na povezovanje 
različnih sistemov na različnih področjih.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kot drugi korak bi moral imeti 
potrošnik pravico do znižanja kupnine ali 
odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da 
odstopi od pogodbo, bi morala biti omejena 
na primere, ko na primer ni mogoče 
vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin in 
neskladnost poslabšuje glavne 
zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin. 
Če potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral 

(37) Kot drugi korak bi moral imeti 
potrošnik pravico do znižanja kupnine ali 
odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da 
odstopi od pogodbe, bi morala biti omejena 
na primere, ko na primer ni mogoče 
vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin in 
neskladnost poslabšuje glavne 
zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin. 
Če potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral 
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dobavitelj vrniti kupnino, ki jo je potrošnik 
plačal, ali, če digitalne vsebine niso 
dobavljene proti plačilu kupnine, temveč 
za dostop do podatkov, ki jih posreduje 
potrošnik, bi se moral dobavitelj vzdržati 
njihove uporabe, posredovanja podatkov 
tretjim osebam ali omogočanju dostopa do 
njih tretjim osebam po prenehanju 
pogodbe. Izpolnjevanje obveznosti 
neuporabe podatkov bi moralo pomeniti, 
da bi moral dobavitelj v primeru, ko 
protistoritev vključuje osebne podatke, 
sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
skladnosti s pravili o varstvu podatkov, 
tako da podatke izbriše ali jih pretvori v 
anonimne, tako da potrošnika ni mogoče 
prepoznati z uporabo kakršnega koli 
sredstva, za katero se razumno pričakuje, 
da ga bo uporabil dobavitelj ali katera koli 
druga oseba. Brez poseganja v obveznosti 
upravljavca v skladu z Direktivo 95/46/ES
dobavitelj ne bi smel imeti obveznosti, da 
sprejme kakršne koli nadaljnje ukrepe v 
zvezi s podatki, ki jih je dobavitelj 
zakonito posredoval tretjim osebam v času 
trajanja pogodbe o dobavi digitalnih 
vsebin.

dobavitelj vrniti kupnino, ki jo je potrošnik 
plačal, ali, če digitalne vsebine niso 
dobavljene proti plačilu kupnine, temveč 
za dostop do podatkov, ki jih posreduje 
potrošnik kot protistoritev za dobavljene 
digitalne vsebine, ali do podatkov, ki jih 
ustvari potrošnik med trajanjem pogodbe, 
bi se moral dobavitelj vzdržati njihove 
uporabe, posredovanja podatkov tretjim 
osebam ali omogočanju dostopa do njih 
tretjim osebam po prenehanju pogodbe. 
Izpolnjevanje obveznosti neuporabe
podatkov bi moralo pomeniti, da bi moral 
dobavitelj v primeru, ko protistoritev 
vključuje osebne podatke, sprejeti vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s 
pravili o varstvu podatkov, tako da podatke 
izbriše ali jih pretvori v anonimne, tako da 
potrošnika ni mogoče prepoznati z uporabo 
kakršnega koli sredstva, za katero se 
razumno pričakuje, da ga bo uporabil 
dobavitelj ali katera koli druga oseba. Če 
dobavitelj uporablja tehnike varstva 
osebnih podatkov, na primer 
psevdonimizacijo, kot so predpisane v 
Uredbi (EU) 2016/679, bi se moral 
uporabi teh podatkov odpovedati le po 
tem, ko potrošnik da zahtevo. Brez 
poseganja v obveznosti upravljavca v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 dobavitelj 
ne bi smel imeti obveznosti, da sprejme 
kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s 
podatki, ki jih je dobavitelj zakonito 
posredoval tretjim osebam v času trajanja 
pogodbe o dobavi digitalnih vsebin.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Po prenehanju pogodbe dobavitelj 
tudi ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je 
ustvaril potrošnik. Vendar pa je v primerih, 
ko je določene vsebine ustvaril več kot en 
potrošnik, dobavitelj upravičen še naprej 

(38) Po prenehanju pogodbe dobavitelj 
tudi ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je 
proizvedel potrošnik. Vendar pa je v 
primerih, ko je določene vsebine 
proizvedel več kot en potrošnik, dobavitelj 
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uporabljati vsebine, ki jih je ustvaril
potrošnik, kadar jih uporabljajo ti drugi 
potrošniki.

upravičen še naprej uporabljati vsebine, ki 
jih je proizvedel potrošnik, kadar jih 
uporabljajo ti drugi potrošniki.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da se potrošniku zagotovi uživanje 
učinkovitega varstva v zvezi s pravico do 
odstopa od pogodbe, bi moral dobavitelj 
potrošniku omogočiti, da pridobi vse 
podatke, ki jih je potrošnik naložil ali 
ustvaril z uporabo digitalnih vsebin ali ki 
so nastali pri uporabi digitalnih vsebin s
strani potrošnika. To obveznost bi bilo 
treba razširiti na podatke, ki jih je 
ponudnik dolžan hraniti v okviru pogodbe 
za dobavo digitalnih vsebin, in podatke, ki 
jih je dobavitelj dejansko shranil v zvezi s 
pogodbo.

(39) Da bi potrošniku zagotovili
uživanje učinkovitega varstva v zvezi s 
pravico do odstopa od pogodbe, bi mu 
moral dobavitelj na njegovo zahtevo
omogočiti, da pridobi vse podatke, ki jih je 
naložil ali ustvaril pri uporabi digitalnih 
vsebin. To obveznost bi bilo treba razširiti 
na podatke, ki jih je ponudnik dolžan 
hraniti v okviru pogodbe za dobavo 
digitalnih vsebin, in podatke, ki jih je 
dobavitelj dejansko shranil v zvezi s 
pogodbo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Načelo odškodninske odgovornosti 
dobavitelja je pomemben sestavni del 
pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Da bi 
povečali zaupanje potrošnikov v digitalne 
vsebine, bi bilo to načelo treba urediti na 
ravni Unije, da se zagotovi, da potrošniki 
ne bi utrpeli škode, če digitalne vsebine, ki 
niso skladne s pogodbo, poškodujejo 
njihovo strojno ali programsko opremo. 
Zato bi morali biti potrošniki upravičeni do 
nadomestila za škodo, povzročeno na 
potrošnikovem digitalnem okolju zaradi 
neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve 
dobave digitalnih vsebin. Vendar bi države 
članice morale določiti podrobne pogoje za 

(44) Načelo odškodninske odgovornosti 
dobavitelja je pomemben sestavni del 
pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Da bi 
povečali zaupanje potrošnikov v digitalne 
vsebine, bi bilo treba to načelo urediti na 
ravni Unije in tako zagotoviti, da 
potrošniki ne bi utrpeli škode, če jim
digitalne vsebine, ki niso skladne s 
pogodbo, povzročijo škodo. Zato bi morali 
biti potrošniki upravičeni do nadomestila 
za škodo, nastalo zaradi neskladnosti s 
pogodbo ali nedobave digitalnih vsebin. 
Vendar bi države članice morale določiti 
podrobne pogoje za uveljavljanje pravice 
do odškodnine, pri čemer je treba 
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uveljavljanje pravice do odškodnine, pri 
čemer je treba upoštevati, da popusti na 
ceno prihodnjih dobav digitalnih vsebin, 
zlasti če jih dobavitelji ponudijo kot 
izključno nadomestilo za izgube, 
potrošnika ne postavljajo vedno v največji 
možni meri v položaj, v katerem bi 
potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine 
ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

upoštevati, da popusti na ceno prihodnjih 
dobav digitalnih vsebin, zlasti če jih 
dobavitelji ponudijo kot izključno 
nadomestilo za izgube, potrošnika ne 
postavljajo vedno v največji možni meri v 
položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi 
bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene 
in skladne s pogodbo. Državam članicam 
bi moralo biti pri določanju pravil v zvezi 
s tem omogočeno določiti nižjo ali višjo 
stopnjo odgovornosti za škodo in tako 
razlikovati med dobavitelji, ki skušajo po 
najboljših močeh omejiti možnosti za 
nastanek škode, na primer z uporabo 
panožnih kodeksov dobre prakse, 
varnostnih izhodišč ali mednarodnih 
standardov, in tistimi dobavitelji, ki glede 
tega ne ravnajo dovolj skrbno.

Obrazložitev

Predlog omejuje dobaviteljevo odgovornost za gospodarsko škodo na potrošnikovi strojni in 
programski opremi. To je preveč omejeno, saj bi lahko potrošnik poleg škode na svojem 
digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali nematerialno izgubo. Da se med 
dobavitelji spodbudi močnejši občutek splošne in finančne odgovornosti, bi moralo biti 
državam članicam dovoljeno določiti podrobna pravila glede odškodnine in pri tem 
razlikovati med dobavitelji, ki so oziroma niso skušali po najboljših močeh omejiti možnosti 
za nastanek škode.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti členi 16, 38 in 47 Listine –

(55) Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti členi 7, 8, 16, 38 in 47 
Listine –
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podatke, ki so proizvedeni in 
dobavljeni v digitalni obliki, na primer
video in zvočne vsebine, aplikacije, 
digitalne igre in katero koli drugo 
programsko opremo,

(a) podatke, ki so proizvedeni in 
dobavljeni v digitalni obliki, vključno z
video in zvočnimi vsebinami, aplikacijami, 
digitalnimi igrami in vso drugo 
programsko opremo,

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „osebni podatki“ pomeni osebne 
podatke, kot so opredeljeni v členu 4(1) 
Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „odškodnina“ pomeni denarni 
znesek, do katerega so lahko upravičeni 
potrošniki kot nadomestilo za gospodarsko 
škodo, povzročeno na njihovem 
digitalnem okolju;

5. „odškodnina“ pomeni denarni 
znesek, do katerega so lahko potrošniki
upravičeni kot nadomestilo za materialno 
in nematerialno škodo;

Obrazložitev

Predlog omejuje dobaviteljevo odgovornost za gospodarsko škodo na potrošnikovi strojni in 
programski opremi. To je preveč omejeno, saj bi lahko potrošnik poleg škode na svojem 
digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali nematerialno izgubo, denimo če 
programska oprema vsebuje napako, zaradi katere lahko hekerji dobijo dostop do 
potrošnikovega računalnika in mu ukradejo identiteto, da jo uporabijo za zlorabe. Podobna 
določba je vključena tudi v novo splošno uredbo o varstvu podatkov.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za 
kakršno koli pogodbo, ko dobavitelj 
potrošniku dobavi digitalne vsebine ali se k 
temu zaveže in je v zameno treba plačati 
kupnino ali pa potrošnik aktivno zagotovi 
protistoritev, ki ni v denarni obliki, ampak
v obliki osebnih podatkov ali kakršnih 
koli drugih podatkov.

1. Ta direktiva se uporablja za vsako
pogodbo, ko dobavitelj potrošniku dobavi 
digitalne vsebine ali digitalno storitev ali 
se k temu zaveže in je v zameno treba 
plačati kupnino ali pa potrošnik namesto 
plačila v denarju da na voljo svoje osebne 
ali druge podatke, če je to v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/679. V pogodbi je 
izrecno navedeno, kateri osebni podatki se 
zamenjajo za dobavljeno vsebino.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Direktiva se ne uporablja za 
digitalne vsebine, zagotovljene v zameno 
za protistoritev, ki ni v denarni obliki, v 
kolikor dobavitelj od potrošnika zahteva 
navedbo osebnih podatkov, obdelava 
katerih je nujno potrebna za izvajanje 
pogodbe ali za izpolnjevanje zakonskih 
zahtev, in jih dobavitelj ne obdeluje naprej 
na način, ki bi bil nezdružljiv s tem 
namenom. Prav tako se ne uporablja za 
kakršne koli druge podatke, ki jih 
dobavitelj zahteva od potrošnika z 
namenom zagotavljanja skladnosti 
digitalnih vsebin z določbami pogodbe ali 
izpolnjevanja zakonskih zahtev in
dobavitelj teh podatkov ne uporablja za 
komercialne namene.

4. Direktiva se ne uporablja, kadar 
osebne podatke ali druge podatke, ki jih 
posreduje potrošnik, uporablja izključno
dobavitelj za dobavo digitalnih vsebin ali 
za izpolnjevanje zakonskih zahtev in kadar
dobavitelj teh podatkov ne obdeluje za 
noben drug namen. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če so določbe te direktive v 
navzkrižju z določbami drugega akta 
Unije, ki ureja posebni sektor ali predmet 
urejanja, imajo določbe tega drugega akta 
Unije prednost pred določbami te direktive.

7. Če so določbe te direktive v 
navzkrižju z določbami drugega akta 
Unije, imajo določbe tega drugega akta 
Unije prednost pred določbami te direktive.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Ta direktiva ne posega v varstvo
posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov.

8. Nobena določba te direktive ali 
akta, ki jo prenaša v nacionalno 
zakonodajo, na noben način ne zmanjša 
ali oslabi varstva posameznikov v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov, kot določata 
Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 
2002/58/ES.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Če se pri zagotavljanju digitalnih 
vsebin znotraj področja uporabe te 
direktive uporablja pravo države članice, 
ki ni država članica, v kateri ima 
potrošnik stalno prebivališče, dobavitelj o 
tem obvesti potrošnika pred sklenitvijo 
pogodbe.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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2. Dobavitelj digitalne vsebine dobavi 
takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se 
pogodbenici dogovorili drugače. Šteje se, 
da se dobava opravi, ko so digitalne 
vsebine dobavljene potrošniku ali, kadar 
velja točka (b) odstavka 1, tretji osebi, ki jo 
izbere potrošnik, kar koli nastopi prej.

2. Dobavitelj digitalne vsebine dobavi 
takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se 
pogodbenici dogovorili drugače, in brez 
poseganja v točko (m) člena 16 Direktive 
2011/83/EU. Šteje se, da se dobava opravi, 
ko so digitalne vsebine dobavljene 
potrošniku ali, kadar velja točka (b) 
odstavka 1 tega člena, tretji osebi, ki jo 
izbere potrošnik, kar koli nastopi prej.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi bile digitalne vsebine skladne 
s pogodbo, morajo, kadar je to ustrezno:

1. Pogodba zajema vse pomembne 
značilnosti za oceno skladnosti digitalnih 
vsebin ter vse pomembne informacije v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Da bi bile 
digitalne vsebine skladne s pogodbo, 
morajo, kadar je to ustrezno:

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) biti posodobljene, kot je določeno v 
pogodbi.

(d) biti posodobljene, kot je določeno v 
pogodbi ali kot je potrebno za zagotovitev 
lastnosti iz točk (a) in (b), zlasti 
neprekinjenosti in varnosti.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če pogodba na jasen in razumljiv 
način ne določa, kadar je to ustrezno, 

2. Poleg upoštevanja zahtev o 
skladnosti iz pogodbe v skladu z 
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zahtev za digitalne vsebine v skladu z 
odstavkom 1, morajo digitalne vsebine 
ustrezati namenom, za katere bi se 
praviloma uporabljale digitalne vsebine z 
enakim opisom, vključno z njihovo 
funkcionalnostjo, interoperabilnostjo in 
drugimi zmogljivostnimi lastnostmi, kot so 
dostopnost, neprekinjenost in varnost, pri 
čemer se upošteva:

odstavkom 1 morajo digitalne vsebine 
ustrezati namenom, za katere bi se 
praviloma uporabljale digitalne vsebine z 
enakim opisom, in imeti lastnosti, vključno 
z njihovo funkcionalnostjo, 
interoperabilnostjo in drugimi 
zmogljivostnimi lastnostmi, kot so 
dostopnost, neprekinjenost in varnost, ki 
jih potrošniki lahko razumno pričakujejo, 
pri čemer se upošteva:

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali so digitalne vsebine dobavljene 
proti plačilu kupnine ali v zameno za 
protistoritev, ki ni v denarni obliki;

(a) ali so digitalne vsebine dobavljene 
proti plačilu kupnine ali v zameno za 
protistoritev, ki ni v denarni obliki, na 
primer z zagotovitvijo osebnih ali drugih 
podatkov v skladu s členom 3(1);

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) upravičena pričakovanja 
potrošnikov;

Obrazložitev

Digitalne vsebine v predlogu morajo biti skladne s tem, kar je določeno v pogodbi; 
objektivnejša merila (kot so tehnični standardi ali kodeksi ravnanja) se lahko uporabijo za 
oceno skladnosti samo, če v pogodbi glede tega ni določb. Digitalne vsebine so namreč 
pogosto tako kompleksne, da od potrošnika ne moremo pričakovati, da bi v celoti razumel 
pogoje pogodbe in se odločil na podlagi informacij. Zato bi bilo za ugotavljanje skladnosti 
priporočljivo pogosteje uporabljati merila, kot so tehnični standardi ali upravičena 
pričakovanja.

Predlog spremembe 29
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar je to ustrezno, vse obstoječe 
mednarodne tehnične standarde ali, če 
takšnih tehničnih standardov ni, veljavne 
kodekse ravnanja in dobrih praks v panogi 
ter

(b) vse obstoječe mednarodne tehnične 
standarde ali, če takšnih tehničnih 
standardov ni, veljavne kodekse ravnanja 
in dobrih praks v panogi; ter

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vse obstoječe dobre prakse v zvezi z 
varnostjo informacijskih sistemov in 
digitalnih okolij;

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pogodba določa dobavo 
digitalnih vsebin v določenem obdobju, 
morajo biti digitalne vsebine skladne s 
pogodbo med celotnim trajanjem tega 
obdobja.

3. Če pogodba določa dobavo 
digitalnih vsebin v določenem obdobju, 
morajo biti digitalne vsebine, po potrebi 
vključno z varnostnim posodobitvami, ki 
jih zagotovi dobavitelj, skladne s pogodbo 
med celotnim trajanjem tega obdobja.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Da bi bila digitalna vsebina ali 
digitalna storitev skladna s pogodbo, je 
treba upoštevati načeli vgrajene 
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zasebnosti in privzete zasebnosti, kot sta
določeni v členu 25 Uredbe (EU) 
2016/679.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrošnik mora sodelovati z 
dobaviteljem, kolikor je mogoče in 
potrebno, da se ugotovi potrošnikovo 
digitalno okolje. Obveznost sodelovanja je 
omejena na tehnično razpoložljiva 
sredstva, ki so najmanj moteča za 
potrošnika. Kadar potrošnik ne sodeluje, je 
dokazno breme glede neskladnosti s 
pogodbo na strani potrošnika.

3. Potrošnik mora sodelovati z 
dobaviteljem, kolikor je mogoče in 
potrebno, da se ugotovi potrošnikovo 
digitalno okolje. Obveznost sodelovanja je 
omejena na tehnično razpoložljiva 
sredstva, ki so najmanj moteča za 
potrošnika. Kadar potrošnik ne sodeluje, je 
dokazno breme glede neskladnosti s 
pogodbo na strani potrošnika. Potrošniku 
ni treba ugoditi dobavitelju, če ta zahteva 
dostop do zasebnih ali osebnih podatkov 
ali sporočil.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsakršno neskladnost, ki obstaja v 
času dobave digitalnih vsebin; ter

(b) vsakršno neskladnost, ki obstaja v 
času dobave digitalnih vsebin;

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vsako pomanjkanje varnosti, za 
katerega je dobavitelj vedel ali bi bilo to 
mogoče razumno pričakovati v skladu z 
dobro prakso na področju varnosti 
informacijskih sistemov in digitalnih 
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okolij; ter

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dobavitelj vzpostavi skladnost 
digitalnih vsebin s pogodbo v skladu z 
odstavkom 1 v razumnem času od 
trenutka, ko je potrošnik dobavitelja 
obvestil o neskladnosti s pogodbo, in brez 
znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri 
čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin 
in namen, za katerega potrošnik te digitalne 
vsebine potrebuje.

2. Dobavitelj brez nepotrebnega 
odlašanja vzpostavi skladnost digitalnih 
vsebin s pogodbo v skladu z odstavkom 1 
od trenutka, ko je potrošnik dobavitelja 
obvestil o neskladnosti s pogodbo, in brez 
znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri 
čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin 
in namen, za katerega potrošnik te digitalne 
vsebine potrebuje.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Potrošnik lahko odstopi od 
pogodbe le, če neskladnost s pogodbo 
poslabšuje funkcionalnost, 
interoperabilnost in druge glavne 
zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, 
kot so dostopnost, neprekinjenost in 
varnost, kadar to zahteva člen 6, odstavka 1 
in 2. Dokazno breme, da neskladnost s 
pogodbo ne zmanjšuje funkcionalnosti, 
interoperabilnosti in drugih glavnih 
zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, 
je na strani dobavitelja.

5. Brez poseganja v druge pravne 
podlage za odstop od pogodbe lahko
potrošnik odstopi od pogodbe le, če 
neskladnost s pogodbo poslabšuje 
funkcionalnost, interoperabilnost in druge 
glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih 
vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost 
in varnost, kadar to zahteva člen 6, 
odstavka 1 in 2. Dokazno breme, da
neskladnost s pogodbo ne zmanjšuje 
funkcionalnosti, interoperabilnosti in 
drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti 
digitalnih vsebin, je na strani dobavitelja.
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) mora dobavitelj sprejeti vse 
ukrepe, ki jih je mogoče pričakovati, da se 
vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v 
denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil 
v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih 
koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj 
zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, 
vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih 
je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki 
so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki 
vsebine še naprej uporabljajo;

(b) se dobavitelj vzdrži uporabe 
osebnih ali  drugih podatkov, ki jih je 
potrošnik zagotovil namesto plačila v 
denarju v zameno za digitalne vsebine, ter 
kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je 
dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih 
vsebin, vključno z vsebinami, ki jih je 
zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki so 
jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki 
vsebine še naprej uporabljajo. Dobavitelj 
se vzdrži obdelave osebnih podatkov 
izključno zaradi povezovanja neosebnih 
podatkov in vsebin s potrošnikom, da bi 
lahko potrošniku omogočil, da jih pridobi 
v skladu s točko (c). Dobavitelj izpolnjuje 
obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) mora dobavitelj potrošniku 
zagotoviti tehnična sredstva za pridobitev 
vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, 
in vseh drugih podatkov, ki so bili 
proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo 
uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj 
te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico 
do brezplačne pridobitve vsebin brez 
znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v 
splošno uporabljeni obliki zapisa podatkov;

(c) mora dobavitelj potrošniku na 
njegovo zahtevo zagotoviti tehnična 
sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je 
zagotovil potrošnik, in vseh drugih 
podatkov, ki so bili proizvedeni ali 
ustvarjeni s potrošnikovo uporabo 
digitalnih vsebin, če je dobavitelj te 
podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do 
brezplačne pridobitve vsebin brez 
nevšečnosti, v razumnem času in v 
strukturirani, splošno uporabljeni in 
strojno berljivi obliki zapisa podatkov ter 
te vsebine posredovati drugemu 
dobavitelju ne da bi ga prvotni dobavitelj 
pri tem oviral;
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dobavitelj je odgovoren potrošniku 
za kakršno koli gospodarsko škodo za 
digitalno okolje potrošnika zaradi 
neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve 
dobave digitalnih vsebin. Odškodnina mora 
potrošnika v največji možni meri postaviti 
v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi 
bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene 
in skladne s pogodbo.

1. Dobavitelj je odgovoren potrošniku 
za kakršno koli gospodarsko škodo za 
potrošnika zaradi neskladnosti s pogodbo 
ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. 
Odškodnina mora potrošnika v največji 
možni meri postaviti v položaj, v katerem 
bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine 
ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice določijo podrobna 
pravila za izvajanje pravice do odškodnine.

2. Države članice določijo podrobna 
pravila za izvajanje pravice do odškodnine. 
Države članice lahko pri določanju teh 
pravil določijo nižjo ali višjo stopnjo 
odgovornosti za škodo na podlagi 
objektivnih meril za ocenjevanje 
dobaviteljevih prizadevanj, da bi preprečil 
neskladnost digitalnih vsebin in nastanek 
škode, kot so primeri dobre prakse na 
področju varnosti ali najnovejša 
tehnologija.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če pogodba predvideva dobavo 
digitalnih vsebin v časovnem obdobju, 
določenem v pogodbi, dobavitelj lahko 
spremeni funkcionalnost, interoperabilnost 

1. Če pogodba predvideva dobavo
digitalnih vsebin v časovnem obdobju, 
določenem v pogodbi, dobavitelj lahko 
spremeni funkcionalnost, interoperabilnost 
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in druge glavne zmogljivostne lastnosti 
digitalnih vsebin, kot so dostopnost, 
neprekinjenost in varnost, če te 
spremembe negativno vplivajo na dostop 
potrošnika do digitalnih vsebin, le, če:

in druge glavne zmogljivostne lastnosti 
digitalnih vsebin, kot so dostopnost in
neprekinjenost le, če:

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) so te spremembe potrebne za 
varnost vsebine v skladu z dobro prakso;

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je potrošnik obveščen dovolj zgodaj 
pred spremembo z izrecnim obvestilom na 
trajnem nosilcu podatkov;

(b) je potrošnik obveščen dovolj zgodaj 
pred spremembo z izrecnim obvestilom;

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) se po odpovedi pogodbe v skladu s 
točko (c) potrošniku zagotovijo tehnična 
sredstva za pridobitev vseh vsebin v skladu 
s členom 13(2)(c).

(d) se po odpovedi pogodbe v skladu s 
točko (c) potrošniku zagotovijo tehnična 
sredstva za pridobitev vseh vsebin v skladu 
s točko (c) člena 13(2) ali točko (b) člena 
16(4).
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dobavitelj sprejme vse ukrepe, ki 
jih je mogoče pričakovati, da se vzdrži 
uporabe protistoritve, ki ni v denarni 
obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v 
zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih 
koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj 
zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, 
vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih 
je zagotovil potrošnik;

(a) dobavitelj se vzdrži uporabe 
osebnih ali drugih podatkov, ki jih je 
potrošnik zagotovil namesto plačila v 
denarju v zameno za digitalne vsebine, ter 
kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je 
potrošnik zagotovil v zvezi z uporabo
digitalnih vsebin, vključno z vsebinami, ki 
jih je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, 
ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in 
drugi, ki vsebine še naprej uporabljajo. 
Dobavitelj se vzdrži obdelave osebnih 
podatkov izključno zaradi povezovanja 
neosebnih podatkov in vsebin s 
potrošnikom, da bi lahko potrošniku 
omogočil, da jih pridobi v skladu s točko 
(b). Dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz 
Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dobavitelj potrošniku zagotovi 
tehnična sredstva za pridobitev vseh 
vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in 
vseh drugih podatkov, ki so bili 
proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo 
uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj 
te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico 
do pridobitve vsebin brez znatnih 
nevšečnosti, v razumnem času in v splošno 
uporabljeni obliki zapisa podatkov; ter

(b) dobavitelj potrošniku na njegovo 
zahtevo zagotovi tehnična sredstva za 
pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil 
potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so 
bili proizvedeni s potrošnikovo uporabo 
digitalnih vsebin, če je dobavitelj te 
podatke obdržal. Potrošnik ima pravico 
pridobiti vsebine in podatke brez znatnih 
nevšečnosti, v razumnem času in v 
strukturirani, splošno uporabljeni in 
strojno berljivi obliki zapisa podatkov ter 
te vsebine in podatke posredovati 
drugemu dobavitelju ne da bi ga prvotni 
dobavitelj pri tem oviral; ter



PE582.370v03-00 26/28 AD\1110213SL.docx

SL

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva 
za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

1. Države članice zagotovijo, da 
obstajajo učinkovita in odvračilna sredstva 
za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

Obrazložitev

Dejansko izvajanje teh novih pravic potrošnikov bo mogoče le, če bodo države članice uvedle 
resnično učinkovite in odvračilne kazni, saj bi lahko ponudniki digitalnih vsebin z agresivnim 
povečevanjem svojega tržnega deleža na račun pravic potrošnikov pridobili znatne poslovne 
prednosti.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) organizacije, ki so dejavne na 
področju varstva pravic in svoboščin oseb, 
na katere se podatki nanašajo, v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov.

Obrazložitev

Na podlagi člena 80 splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a

Varstvo podatkov

Obdelava osebnih podatkov, ki se opravlja 
v okviru dejavnosti, izvedenih v skladu s 
to direktivo, mora upoštevati določbe 
Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 
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Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje [pet let po 
začetku veljavnosti] pregleda uporabo te 
direktive in predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Poročilo med drugim 
preuči potrebo po uskladitvi pravil, ki 
veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih 
vsebin v zameno za protistoritev, razen 
tistih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti v 
zameno za oglaševanje ali posredno 
zbiranje podatkov.

1. Komisija najpozneje [tri leta po 
začetku veljavnosti] pregleda uporabo te 
direktive in predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Poročilo med drugim 
preuči medsebojno povezanost in 
skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 ter
potrebo po uskladitvi pravil, ki veljajo za 
pogodbe o dobavi digitalnih vsebin v 
zameno za protistoritev, razen tistih, ki jih 
zajema ta direktiva, zlasti v zameno za 
oglaševanje ali posredno zbiranje 
podatkov.
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Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga 
Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t 
Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López 
Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, 
Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, 
Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Anna Maria 
Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen 
Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl
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