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POBUDE

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

1. poudarja, da morajo digitalne storitve in njihovi osnovni algoritmi dosledno spoštovati 
temeljne pravice, zlasti zasebnost, varstvo osebnih podatkov, nediskriminacijo ter 
svobodo izražanja in obveščanja, kot je določeno v primarnih pogodbah in Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah; zato poziva Komisijo, naj uvede obveznost, da 
morajo biti algoritmi nediskriminatorni, pregledni in razložljivi, ter naj določi kazni za 
neizvajanje teh obveznosti in možnost človeškega posredovanja, pa tudi druge ukrepe 
za zagotavljanje skladnosti, kot so neodvisne revizije in posebni stresni testi, s katerimi 
se bo podpirala in zagotavljala skladnost; meni, da če bi uporabili strožja pravila za 
algoritme, ki bi utegnili potencialno ogrožati temeljne pravice in svoboščine, bi bilo 
treba uporabiti pristop na podlagi tveganj; poudarja, da je bistvo koncepta preglednosti 
in razložljivosti algoritma to, da se informacije uporabniku predstavijo jedrnato, 
pregledno, razumljivo in v zlahka dostopni obliki ter jasno in preprosto ubesedeno, 
zlasti če so namenjene otrokom;

2. poudarja, da je zaradi hitrega razvoja digitalnih storitev potreben robusten, za 
prihodnost primeren zakonodajni okvir za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti; se 
zaveda, da direktiva o elektronskem poslovanju izvira še iz leta 2000, od tedaj pa je 
sistem varstva podatkov doživel že precej posodobitev; zato želi spomniti, da je treba 
pri vseh morebitnih prihodnjih določbah akta o digitalnih storitvah popolnoma 
spoštovati širši okvir temeljnih pravic in evropsko ureditev glede zasebnosti in varstva 
podatkov; ob tem poudarja, da morajo vsi ponudniki digitalnih storitev popolnoma 
spoštovati zakonodajo EU o varstvu podatkov, namreč Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta (splošna uredba o varstvu podatkov) in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (e-zasebnost), ki se ravno revidira, ter 
svobodo izražanja in nediskriminacijo, obenem pa morajo skrbeti tudi za varnost svojih 
sistemov in storitev;

3. poudarja, da je treba podatke učinkovito šifrirati od konca do konca, saj je to bistvenega 
pomena za zaupanje v internet in njegovo varnost ter dejansko zagotavlja nedovoljeno 
poseganje tretjih strani; poudarja, da bi moral akt o digitalnih storitvah omogočati enake 
konkurenčne pogoje z zagotovitvijo pravne jasnosti v zvezi s koncepti in opredelitvami 
iz zakonodaje in z uporabo teh konceptov in opredelitev za vse akterje, ki ponujajo 
digitalne storitve v Uniji, ne glede na to, ali imajo sedež v Uniji ali zunaj nje; poudarja, 
da bi moral biti akt o digitalnih storitvah primeren za prihodnost, pa tudi uporaben v 
zvezi s pojavljanjem nove tehnologije, ki bo vplivala na enotni digitalni trg; poudarja, 
da bi moral akt o digitalnih storitvah podpirati pravico do anonimne uporabe digitalnih 
storitev, če njihova narava ali veljavna zakonodaja ne zahteva, da se mora uporabnik ali 
stranka identificirati ali avtentificirati;

4. meni, da splošno in nediskriminatorno zbiranje osebnih podatkov o vsaki uporabi 
digitalne naprave nesorazmerno posega v pravico do zasebnosti, saj spletne dejavnosti 
in interakcije posameznikov nudijo natančen vpogled v njihovo osebnost in s tem 
omogočajo manipulacijo; trdi, da imajo uporabniki pravico, da pri uporabi digitalnih 
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naprav niso izpostavljeni vsiljivemu sledenju; poudarja, da javni organi v skladu s 
sodno prakso o metapodatkih o komunikacijah pridobijo dostop do podatkov o 
uporabnikovih naročenih vsebinah in do metapodatkov samo za namen preiskovanja 
osumljencev hudih kaznivih dejanj in s predhodno sodbo odobritvijo; je prepričan, da 
ponudniki digitalnih storitev ne smejo hraniti podatkov za namen preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, razen če hranjenje podatkov posameznega 
uporabnika v skladu z zakonodajo Unije naroči neodvisen pristojni javni organ;

5. ugotavlja, da digitalne storitve ob prijavi v storitev pogosto po nepotrebnem zbirajo 
osebne podatke, kot so spol, številka mobilnega telefona, elektronski in klasični poštni 
naslov, in sicer zaradi uporabe možnosti enkratnega vpisa; poziva Komisijo, naj 
oblikuje javno storitev, ki bi bila alternativa zasebnim sistemom enkratnega vpisa; 
poudarja, da bi bilo treba tovrstno storitev zasnovati tako, da bi bilo zbiranje 
prepoznavnih vpisnih podatkov pri ponudniku vpisa tehnično onemogočeno in da bi se 
zbirali samo strogo minimalni podatki; poziva Komisijo, naj uvede obveznost, da bodo 
morale digitalne storitve vedno ponuditi privzeto možnost ročnega vpisa; priporoča 
Komisiji, naj kot javno storitev vzpostavi tudi sistem za preverjanje starosti 
uporabnikov digitalnih storitev, predvsem zato, da bi zagotovili varstvo mladoletnikov; 
poudarja, da nobene od teh javnih storitev ne bi smeli uporabljati za navzkrižno sledenje 
med spletnimi stranmi ali jih uporabljati v komercialne namene, da bi morali obe biti 
varni in pregledni ter bi smeli obdelovati samo podatke, potrebne za identifikacijo 
uporabnika, ne bi pa se smeli uporabljati za druge digitalne storitve, ki zahtevajo osebno 
identifikacijo, avtentifikacijo ali preverjanje starosti, obenem pa bi se smeli uporabljati 
samo za zakonite namene ter nikakor ne za omejevanje splošnega dostopa do interneta; 
poudarja, da je treba za primere, ko je zunaj spleta potrebna uradna identifikacija, 
ustvariti enakovreden varen sistem elektronske identifikacije;

6. poudarja, da se mora okrepiti vloga uporabnikov pri uveljavljanju njihovih temeljnih 
pravic na spletu; ponavlja, da morajo ponudniki digitalnih storitev spoštovati in 
omogočati pravico svojih uporabnikov do prenosljivosti podatkov, ki je določena v 
pravu Unije; poudarja, da imajo posamezniki težave, kadar želijo uveljaviti pravico do 
varstva podatkov in zasebnosti na prevladujočih platformah, ki delujejo na več trgih in 
vključujejo več povezanih podjetij; zato prosi države članice in ponudnike digitalnih 
storitev, naj vzpostavijo pregledne, nezapletene, učinkovite, poštene in hitro delujoče 
pritožbene in pravne mehanizme, s katerimi bodo uporabniki lahko uveljavljali svoje 
pravice iz splošne uredbe o varstvu podatkov in izpodbijali odstranitev svojih vsebin s 
spleta; spodbuja ponudnike digitalnih storitev, naj za vse svoje osnovne digitalne 
platforme oblikujejo enotno kontaktno točko, od koder bo mogoče zahtevke 
uporabnikov posredovati ustreznim naslovnikom; opozarja, da je treba uporabnika 
vedno izrecno obvestiti, ali komunicira s človekom ali z napravo;

7. poudarja, da biometrični podatki veljajo za specifično kategorijo osebnih podatkov in da 
za njihovo obdelavo veljajo posebna pravila; ugotavlja, da se biometrični podatki lahko 
in tudi se vse bolj uporabljajo za identifikacijo in avtentikacijo posameznikov, tudi na 
več občutljivih področjih, kot je bančništvo, in pri bistvenih storitvah, kot je zdravstvo, 
vendar to ne glede na morebitne prednosti, kadar uporabnik bistvenih storitev ni osebno 
prisoten, na primer višjo raven avtentifikacije v primerjavi z alfanumeričnimi elementi, 
kot je koda PIN, močno zvišuje tveganja in občutno posega v pravico do zasebnosti in 
varstva podatkov, zlasti kadar se izvaja brez privolitve posameznika, na katerega se 
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nanašajo osebni podatki, ter omogoča tudi identitetne goljufije; zato poziva Komisijo, 
naj v akt o digitalnih storitvah vključi obveznost, da smejo ponudniki digitalnih storitev 
biometrične podatke shranjevati samo na dani napravi, razen če je centralizirano 
shranjevanje dovoljeno po zakonu, da je treba uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponuditi tudi drugo alternativo namesto privzete uporabe biometričnih podatkov za 
delovanje storitve in da morajo biti stranke nedvoumno obveščene o tveganjih uporabe 
biometričnih podatkov; poudarja, da se digitalna storitev ne sme zavrniti, če posameznik 
ne soglaša z uporabo biometričnih podatkov;

8. meni, da utegne imeti personalizirano oglaševanje, zlasti mikrousmerjeno in vedenjsko 
oglaševanje, ki se izvaja prek posrednikov za sledenje oglasom in z dražbami oglasnega 
prostora v realnem času, pa tudi ocenjevanje posameznikov brez njihovega soglasja, še 
posebej mladoletnikov, negativne posledice zaradi vmešavanja v zasebno življenje 
uporabnikov, obenem pa se porajajo tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe podatkov, 
ki se uporabljajo za personalizirano oglaševanje, in glede možnosti, da se s temi podatki 
kvarno posega v delovanje demokratičnih procesov in volitev, ponujanje proizvodov in 
storitev ali določanje cen; je seznanjen s pobudo spletnih platform, da bi uvedle 
nekatera varovala, na primer preglednost in večji uporabniški nadzor in izbiro, kakor je 
zapisano v kodeksu ravnanja v zvezi z dezinformacijami; zato poziva Komisijo, naj 
uvede stroge omejitve za ciljno usmerjeno oglaševanje na podlagi zbiranja osebnih 
podatkov, in za začetek prepove vsebinsko prestopno vedenjsko oglaševanje, a brez 
škodovanja malim in srednjim podjetjem; želi opomniti, da je v z direktivi o zasebnosti 
in elektronskih komunikacijah ciljno usmerjeno oglaševanje dovoljeno le na podlagi 
izrecne privolitve, sicer pa je prepovedano, in Komisijo poziva, naj pri zagotavljanju 
storitev ali proizvodov prepove uporabo diskriminatornih praks;

9. opaža, da ponudniki digitalnih storitev sodelujejo z akterji zunaj interneta, na primer v 
prometnem in gostinskem sektorju; ugotavlja, da imata lahko lokalna uprava in javni 
sektor koristi od podatkov, pridobljenih z nekaterimi vrstami digitalnih storitev, na 
primer če želita izboljšati politiko prostorskega načrtovanja; opozarja, da tudi za 
zbiranje, uporabo in prenos osebnih podatkov med zasebnim in javnim sektorjem 
veljajo določbe iz splošne uredbe o varstvu podatkov; zato Komisijo poziva, naj predlog 
akta o digitalnih storitvah pripravi tako, da bo ustrezno združljiv s tem načelom;

10. poziva k intenzivnejšemu sodelovanju za regulativni nadzor nad digitalnimi storitvami, 
in zato Komisijo poziva, naj vzpostavi sistem za nadzor nad uporabo akta o digitalnih 
storitvah in uporabo digitalnih storitev, in sicer s sodelovanjem med nacionalnimi in 
evropskimi nadzornimi organi ter z letnimi neodvisnimi zunanjimi revizijami, pri čemer 
bo poudarek na algoritmih ponudnikov digitalnih storitev, notranjih politikah in 
pravilnem delovanju notranjega nadzora in ravnotežja ter se bo spoštovalo pravo Unije 
in v vseh okoliščinah tudi temeljna pravica uporabnikov storitev do nediskriminacije, 
svoboda izražanja in pravica do obveščenosti v odprti in demokratični družbi, Komisija 
pa naj agencijam EU in pristojnim nacionalnim nadzornim organom poveri nadzor nad 
izvajanjem akta o digitalnih storitvah;

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so nadzorni organi v državah članicah pod pritiskom, saj 
jim za opravljanje dodatnih nalog v zvezi z varstvom osebnih podatkov vse bolj 
primanjkuje sredstev in osebja; poziva Komisijo, naj razmisli, ali bi lahko velike 
multinacionalne tehnološke družbe pomagale pri sredstvih nadzornih organov;
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12. ve, da digitalne storitve uporabljajo napredne algoritme za razčlenjevanje ali 
napovedovanje osebnih preferenc, interesov in vedenja, kar se uporablja za razširjanje 
in urejanje vsebin, ki so prikazane uporabnikom njihovih storitev; poudarja, da ti 
algoritmi, njihovo delovanje in način, kako urejajo prikazane vsebine, uporabnikom 
niso vidni ali pojasnjeni ter jim tako onemogočajo izbiro in nadzor, s tem pa omogočajo 
nastajanje tako imenovanih odmevnih komor in krepijo nezaupanje v digitalne storitve; 
zato poziva Komisijo, naj v svojem predlogu za akt o digitalnih storitvah pozove tudi k 
možnosti, da bi bile vsebine prikazane v nemoderiranem vrstnem redu, tako da bi 
uporabniki dobili več nadzora nad razvrščanjem vsebin, med drugim bi morali imeti 
tudi možnost razvrščanja zunaj svojih običajnih navad glede vsebin ter možnost, da bi 
popolnoma zavrnili moderiranje vsebin; poziva Komisijo, naj zasnuje tudi sistem 
skrbnega ravnanja, po katerem bodo digitalne storitve sodno odgovorne za moderiranje 
vsebine, kar bi moralo biti podrobno opredeljeno v sektorskih smernicah, poleg tega bi 
morala biti pri tem, kako se vsebine pri digitalnih storitvah moderirajo, obvezno 
zahtevana preglednost;

13. poudarja, da mora akt o digitalnih storitvah v skladu z načelom zmanjšanja količine 
podatkov, uvedenim s splošno uredbo o varstvu podatkov, od posrednikov zahtevati, da 
v čim večji meri omogočijo anonimno uporabo in plačilo storitev, kadar je to tehnično 
izvedljivo in če tega izrecno ne omejuje zakonodaja, saj anonimnost dejansko 
preprečuje nepooblaščeno razkritje, krajo identitete in druge oblike zlorabe osebnih 
podatkov, ki se zbirajo na spletu; poudarja, da bi morali ponudniki večjih tržnic 
obvezno preveriti identiteto podjetij samo, če bi to zahtevala veljavna zakonodaja, v 
drugih primerih pa bi se morala spoštovati pravica do anonimne uporabe digitalnih 
storitev;

14. poudarja, da so med spletnim in resničnim svetom razlike, na primer glede anonimnosti, 
odsotnosti organov oblasti ter pri ravnotežju moči in tehničnih zmogljivostih; poudarja, 
da je mogoče zaradi narave digitalnega okolja zlahka širiti nezakonito vsebino po spletu 
in tako v zelo kratkem času povečati njene negativne učinke; poudarja, da lahko 
nezakonite spletne vsebine omajejo zaupanje državljanov v digitalno okolje, lahko pa 
imajo tudi resne in dolgotrajne posledice za varnost in temeljne pravice posameznikov; 
trdi, da je pomembno določiti, da bi moralo biti tisto, kar je nezakonito zunaj spleta, kot 
takšno veljati tudi v spletnem okolju; 

15. meni, da bi morali ukrepi za moderiranje vsebin v aktu o digitalnih storitvah zadevati 
nezakonite vsebine samo, kakor so opredeljene v zakonodaji Unije in nacionalnih 
jurisdikcijah, in ne bi smeli vključevati pravno ohlapnih in nedoločenih pojmov, kot je 
„škodljiva vsebina“, saj bi s tem lahko resno ogrozili temeljne pravice, zlasti svobodo 
govora;

16. poudarja, da so za izvajanje zakonodaje, odločanje o zakonitosti spletnih dejavnosti in 
vsebin ter odrejanje ponudnikom storitev gostovanja, naj odstranijo nezakonite vsebine 
ali onemogočijo dostop do njih, odgovorni neodvisni pristojni javni organi; poudarja, da 
je treba poskrbeti, da bodo uradne odločitve teh organov o odstranitvi vsebin ali 
onemogočenju dostopa do njih natančne, dobro argumentirane in da bodo ob tem 
spoštovane temeljne pravice; 

17. poziva k boljšemu sodelovanju med neodvisnimi pristojnimi javnimi organi in 
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ponudniki storitev gostovanja, da se zagotovi hiter in pravilen pretok informacij, 
pravilna in pravočasna odstranitev ali onemogočenje dostopa do nezakonitih vsebin, če 
tako zahtevajo neodvisni pristojni javni organi, ter da se zajamči uspešno preiskovanje 
in pregon morebitnih kaznivih dejanj;

18. trdi, da je treba ponudnikom vsebin zagotoviti dostop do pravnih sredstev, da bi bila 
spoštovana njihova pravica do učinkovitega pravnega sredstva; zato poziva Komisijo, 
naj sprejme pravila za pregledne mehanizme prijave in ukrepanja, ki bodo zagotavljali 
ustrezna varovala, omogočili pregleden, učinkovit, pošten in hiter pritožbeni 
mehanizem in možnosti za uporabo učinkovitih pravnih sredstev proti odločitvam o 
odstranitvi spletnih vsebin; 

19. poudarja, da od ponudnikov storitev gostovanja ne bi smeli zahtevati, naj nacionalne 
omejitve ene države članice glede svobode govora uporabljajo v drugih državah 
članicah ali naj odstranijo ali blokirajo dostop do informacij, ki so zakonite v njihovi 
državi sedeža, 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; 

20. ima pomisleke zaradi vse bolj razdrobljene nacionalne zakonodaje na področju boja 
proti nezakonitim oziroma škodljivim vsebinam; zato poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje med državami članicami; poudarja, da je tu pomemben dialog, zlasti zaradi 
razlik med državami članicami glede opredelitev nezakonite vsebine;

21. ponudnike digitalnih storitev, ki na lastno pobudo odstranjujejo domnevno nezakonito 
vsebino, poziva, naj pri tem ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter naj v 
vseh okoliščinah spoštujejo temeljne pravice uporabnikov in izrecno upoštevajo, da je v 
odprti in demokratični družbi svoboda izražanja in obveščanja ključnega pomena, zato 
da ne bi odstranjevali vsebin, ki niso nezakonite; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo treba 
za spletne posrednike uvesti obveznost preglednosti glede meril, ki jih uporabijo pri 
odločitvah o odstranitvi ali blokiranju dostopa, in glede tehnologije, ki jo uporabljajo za 
zagotavljanje uporabe potrebnih varoval ter za preprečevanje diskriminacije in 
nepotrebnega odstranjevanja ali blokiranja; poziva ponudnike digitalnih storitev, naj 
poskrbijo, da bodo vsebine, ki jih naložijo avtomatizirani programi (boti), ustrezno 
prepoznane in označene;

22. zaveda pa se, da avtomatizirana orodja v konkretnem kontekstu še niso zmožna ločevati 
med nezakonito in zakonito vsebino, in poudarja, da morajo biti vsa tovrstna orodja pod 
človekovim nadzorom in da je treba pri njihovi zasnovi in delovanju poskrbeti za 
popolno preglednost; poudarja, da pregledi avtomatiziranih poročil, ki jih opravljajo 
ponudniki storitev, njihovo osebje ali pogodbeniki, ne rešujejo tega problema, saj 
delavcem v zasebnih podjetjih ni zagotovljena enaka mera neodvisnosti, usposobljenosti 
in odgovornosti kot javnim organom; zato poudarja, da bi moral akt o digitalnih 
storitvah izrecno prepovedati obveznost, da bi morali ponudniki storitev gostovanja ali 
drugi tehnični posredniki za moderiranje vsebin uporabljati avtomatizirana orodja; zato 
poziva ponudnike digitalnih storitev, ki želijo na lastno pobudo omejiti zakonito 
vsebino uporabnikov, naj razmislijo o možnosti, da bi jo zgolj označili, ne pa odstranili 
s spleta;
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23. poudarja, da javni organi ponudnikom digitalnih storitev ne smejo ne v pravnem smislu 
ne dejansko niti z vnaprejšnjimi ukrepi nalagati obveznosti za spremljanje informacij, ki 
jih prenašajo ali shranjujejo, pa tudi ne splošne obveznosti za dejavno iskanje, 
moderiranje ali filtriranje vsebin, ki bi kazale na nezakonito dejavnost; je prepričan, da 
se od ponudnikov digitalnih storitev ne sme zahtevati, da bi preprečevali nalaganje 
nezakonitih vsebin na splet; zato predlaga, da bi morda od ponudnikov digitalnih 
storitev zahtevali občasno iskanje točno določenih vsebin ali delov vsebin, ki jih je 
sodišče že opredelilo kot nezakonite, in sicer če bi bilo to tehnološko izvedljivo in na 
podlagi dobro utemeljenih zahtev neodvisnih pristojnih javnih organov ter pod 
pogojem, da bi spremljanje in iskanje tovrstnih informacij na podlagi odredbe omejili na 
informacije, ki bi nespremenjeno prenašale sporočilo prvotne nezakonite vsebine, v 
odredbi pa bi morali biti natančno navedeni, za katere elemente gre, kar bi bilo skladno 
s sodbo Sodišča z dne 3. oktobra 2019 v zadevi C-18/181, torej bi bili enaki ali 
enakovredni do take mere, da ponudniku gostovanja ne bi bilo treba izvesti neodvisne 
ocene te vsebine;

24. poziva Komisijo, naj razmisli, da bi od ponudnikov storitev gostovanja zahtevala, da bi 
pristojnemu organu preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj poročali 
o hudih kaznivih dejanjih, ko bi jih odkrili; obenem poziva Komisijo, države članice in 
ponudnike storitev gostovanja, naj vzpostavijo pregledne mehanizme obveščanja, s 
katerimi bi ustreznim organom prijavljali potencialno nezakonite vsebine; države 
članice tudi poziva, naj izboljšajo dostop do svojih pravosodnih sistemov ter sistemov 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in naj poskrbijo, da bodo 
učinkovitejši pri ugotavljanju nezakonitosti spletnih vsebin in reševanju sporov glede 
odstranjevanja vsebin s spleta ali onemogočanju dostopa do njih;

25. poudarja, da bi morala biti veljavna zakonodaja sorazmerna in izrecno opredeljevati 
dolžnosti ponudnikov digitalnih storitev, ne pa jim nalagati zgolj splošno dolžnost 
skrbnega ravnanja, če želimo konstruktivno nadgraditi pravila iz direktive o 
elektronskem poslovanju in zagotoviti pravno varnost; poudarja, da je mogoče nekatere 
naloge dodatno opredeliti v sektorski zakonodaji; poudarja, da pravna ureditev za 
odgovornost ponudnikov digitalnih vsebin ne bi smela biti temeljiti na nejasnih pojmih, 
kot je ponudnikova aktivna ali pasivna vloga;

26. meni, da ponudniki infrastrukturnih storitev, ponudniki plačilnih storitev in druga 
podjetja, ki ponujajo storitve ponudnikom digitalnih storitev, ne smejo biti odgovorni za 
vsebino, ki jo na splet ali z njega na lastno pobudo naloži uporabnik; meni, da bi smeli 
ponudnike digitalnih storitev, ki so neposredno povezani z uporabnikom in morejo 
odstraniti njegovo konkretno vsebino s spleta, kot odgovorne obravnavati samo, če se 
pravočasno ne odzovejo na ustrezno utemeljen zahtevek neodvisnih pristojnih javnih 
organov ali če dejansko vedo za nezakonito vsebino ali dejavnosti.

1 Sodba Sodišča z dne 3. oktobra 2019, Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook Ireland Limited, zadeva C-
18/18; ECLI:EU:C:2019:821.
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