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Predlog spremembe 1
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da mora biti reforma 
sedanje ureditve na področju 
odgovornosti ponudnikov digitalnih 
storitev sorazmerna, ne sme zapostavljati 
malih in srednjih podjetij ter omejevati 
naložb, dostopa do informacij in svobode 
izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi moral akt o 
digitalnih storitvah zagotavljati enake 
konkurenčne pogoje z zagotavljanjem 
zadostne pravne jasnosti v zvezi s koncepti 
in opredelitvami iz zakonodaje in z 
uporabo teh konceptov in opredelitev za 
vse ustrezne akterje, ki ponujajo digitalne 
storitve v Uniji, ne glede na to, ali imajo 
sedež v Uniji ali zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti na podlagi 
diferenciranega in na tveganju 
temelječega pristopa, kar zadeva uporabo 
algoritmov, s strožjimi pravili za 
algoritme, ki potencialno ogrožajo 
temeljne pravice in svoboščine;

Or. en

Predlog spremembe 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo, pravice otroka ter 
svobodo govora in obveščanja, kot je 
določeno v pogodbah in Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah; zato poziva 
Komisijo, naj določi, da morajo biti 
algoritmi pregledni, uporabniku prijazni 
in vsebovati laično razlago ter da mora 
obstajati možnost človeškega 
posredovanja, pa tudi druge ukrepe, kot so 
neodvisne revizije in posebni stresni testi 
za podpiranje in zagotavljanje skladnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo, varstvo pravic 
intelektualne lastnine ter svobodo govora 
in obveščanja, kot je določeno v pogodbah 
in Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 

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 pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi 
obveznost, da morajo biti algoritmi 
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razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

pregledni in razložljivi, kazni za 
neizvajanje teh obveznosti in možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov ter 
svobodo govora in obveščanja, kot je 
določeno v pogodbah in Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah; zato poziva 
Komisijo, naj določi obveznost 
nediskriminacije, nadzora, ocene, 
preglednosti in razložljivosti algoritmov 
ter možnost človeškega posredovanja, pa 
tudi druge ukrepe, kot so neodvisne 
revizije in posebni stresni testi za 
podpiranje in zagotavljanje skladnosti;

Or. es

Predlog spremembe 8
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo govora in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, zlasti 
zasebnost in varstvo osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo izražanja in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, 
da morajo biti algoritmi pregledni in 
razložljivi ter da mora obstajati možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– te neodvisne revizije bi bilo treba 
izvajati enkrat letno, po analogiji s 
finančnim sektorjem, da bi preučili, ali so 
uporabljena podatkovna politika, 
algoritmi ter sistem nadzora in ravnotežja 
skladni z določenimi pravili in ali jih 
nadzira ustrezen neodvisen nadzorni 
organ;

Or. en

Predlog spremembe 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ugotavlja, da so platforme algoritmi za 
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avtomatizirano odločanje glede širjenja in 
urejanja vsebine, ki se prikaže 
uporabnikom, vključno z organizacijo 
njihovih personaliziranih vsebin; 
poudarja, da so ti algoritmi, njihovo 
delovanje in način, na katerega urejajo 
prikazane vsebine, „črne skrinjice“ za 
uporabnike, ki jim jemljejo možnost izbire 
in nadzora, omogočajo vzpostavljanje 
odmevnih komor in povzročajo 
nezaupanje v digitalne storitve; poziva 
Komisijo, naj v svojem predlogu o aktu o 
digitalnih storitvah zahteva, da morajo 
digitalne storitve kot privzeto vsebine 
ponujati v kronološkem vrstnem redu, in 
naj povečajo nadzor uporabnika nad 
vsebino, ki jo vidijo kot privzeto;

Or. en

Predlog spremembe 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morali nezakonite 
spletne vsebine obravnavati enako kot 
nespletne nezakonite vsebine, pri čemer je 
treba v celoti upoštevati temeljne pravice; 
poudarja, da nezakonite spletne vsebine 
ogrožajo zaupanje državljanov v digitalno 
okolje, lahko pa imajo tudi resne in 
dolgotrajne posledice za notranjo varnost 
in temeljne pravice, predvsem za otroke; 
poudarja, da je hitro in dosledno 
odkrivanje in odstranjevanje ali 
blokiranje nezakonitih spletnih vsebin še 
vedno velik izziv, saj nacionalni pristopi k 
odstranjevanju ali blokiranju teh vsebin 
niso dovolj harmonizirani; priznava, da je 
treba razlikovati med različnimi vrstami 
nezakonitih spletnih vsebin, saj so 
nekatere vsebine, predvsem posnetki 
spolnih zlorab otrok, očitno nezakoniti, 
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medtem ko je narava drugih vrst vsebin 
lahko odvisna od veljavne nacionalne 
zakonodaje ali jo je mogoče določiti le 
glede na kontekst; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je pomembna 
preglednost algoritmov, ki se uporabljajo 
za digitalne proizvode in storitve; na 
zahtevo pristojnih organov bi morali 
ponudniki digitalnih storitev biti obvezani 
dovoliti dostop do svojih zaščitenih 
algoritmov, razložiti predvideni cilj in ta 
cilj primerjati z dejanskim izidom; 
ponudniki digitalnih storitev bi morali 
nemudoma spremeniti in prilagoditi 
algoritme, kadar je predvideni izid 
nezakonit ali neetičen; spodbujati bi 
morali knjižnice odprtokodnih algoritmov 
kot instrument, ki povečuje preglednost in 
pospešuje sprejemanje tehnologije in 
kakovost arhitekture;

Or. en

Predlog spremembe 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi moral mehanizem 
prijave in ukrepanja razvrstiti različne 
vrste ponudnikov, sektorjev in nezakonite 
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vsebine, pri slednji pa bi se morali 
predvsem osredotočiti na material s 
spolno zlorabo otrok, ki je po naravi 
očitno nezakonit;

Or. en

Predlog spremembe 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da izključno zanašanje 
na ukrepe za prijavo in odstranjevanje 
nezakonitih vsebin ter na prostovoljno 
ukrepanje spletnih posrednikov ne 
zadostuje za učinkovito obravnavanje 
nezakonitih spletnih vsebin; meni, da bi 
morali bistveno povečati odgovornost 
spletnih posrednikov za boj proti očitno 
nezakonitim vsebinam na njihovih 
platformah in infrastrukturi, pri tem pa 
upoštevati obseg njihovega dosega in 
operativne zmogljivosti; poudarja, da je 
treba to odgovornost dopolniti z 
učinkovitimi pravnimi sredstvi, ki naj 
bodo na voljo ponudnikom vsebine, 
katerih vsebina je bila umaknjena; v zvezi 
s tem poudarja, da je poleg pravil o 
dolžnosti skrbnega ravnanja za 
zagotavljanje skladnosti z zahtevami 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (GDPR)1c potrebna 
izrecna pravna podlaga za proaktivne 
ukrepe za odkrivanje in odstranjevanje ali 
blokiranje znane nezakonite vsebine;
_________________
1c 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 
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podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da bi morali imeti 
potrošniki v primerih zavrnitve dostopa do 
digitalnega proizvoda ali storitve vedno 
možnost poizvedbe o razlogu za to 
odločitev in postopku, po katerem je bila 
sprejeta; poleg tega ugotavlja, da bi 
morali potrošnika vedno izrecno obvestiti, 
ali komunicira s človekom ali z napravo; 
poudarja, da bi morali ljudje vedno nositi 
končno odgovornost; poziva Komisijo, naj 
opredeli pomembno vlogo človeških 
operaterjev pri materialni izvedbi 
odločitve, ki jo sprejme sistem umetne 
inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je nezakonito spletno 
vsebino enostavno razmnoževati in 
povečati njene negativne učinke v zelo 
kratkem času; opozarja, da je samo 
Facebook takoj ob naložitvi blokiral 1,2 
milijona kopij posnetka napada v kraju 
Christchurch marca 2019, v 24 urah po 
napadu pa je odstranil še 300.000 kopij, 
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kar ne bi bilo možno, če bi bilo za vsako 
posamezno odstranitev ali blokiranje 
potrebno človeško preverjanje; zato meni, 
da bi morali spletnim posrednikom 
izrecno dovoliti dostop do avtomatiziranih 
orodij za zaznavanje in odstranjevanje ali 
blokiranje vsebin, katerih nezakonitost je 
ugotovilo sodišče ali katerih nezakonito 
naravo je mogoče enostavno ugotoviti 
brez konteksta; kljub temu poudarja, da 
ne bi smelo biti splošne obveznosti 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poleg tega poudarja, da bi bilo 
treba izboljšati sodelovanje med spletnimi 
posredniki in nacionalnimi pristojnimi 
organi, da bi zagotovili hitro blokiranje ali 
odstranitev vsebin, ki jih označijo pristojni 
organi, ter uspešno preiskovanje in 
pregon ponudnikov nezakonitih vsebin; 
poudarja, da je treba harmonizirati 
pravila in postopke v Uniji glede 
odstranjevanja ali blokiranja vsebin, 
potem ko jih označijo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, vključno z ustreznimi 
časovnimi omejitvami za odziv na zakonite 
zahteve za odstranitev in sankcije za 
sistematično neodzivanje na te zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poudarja, da je treba zagotoviti, da 
so odločitve glede odstranitve ali 
blokiranja točne, utemeljene in da 
spoštujejo temeljne pravice; ponovno 
poudarja, da je treba ponudnikom vsebin 
zagotoviti dostop do pravnih sredstev, da 
bi bila spoštovana njihova pravica do 
učinkovitega pravnega sredstva; v zvezi s 
tem poudarja, da bi bilo treba za spletne 
posrednike uvesti obveznost preglednosti, 
kar zadeva merila, ki jih uporabijo pri 
odločitvah glede odstranitve ali 
blokiranja, in tehnologijo, ki jo 
uporabljajo za zagotavljanje uporabe 
potrebnih varoval ter preprečevanje 
diskriminacije in nepotrebnega 
odstranjevanja ali blokiranja; poleg tega 
meni, da je potrebne več preglednosti, in 
sicer na strani spletnih platform ter 
organov preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, v zvezi z 
vrstami vsebine, ki jih je treba odstraniti, 
in razlogi za odstranitev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da 
se zagotovi digitalno dostojanstvo; v zvezi 
s tem poudarja, da morajo vse digitalne 
storitve dosledno spoštovati zakonodajo 
EU o varstvu podatkov, in sicer Uredbo 

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna, za prihodnost primerna 
zakonodaja, ki bo varovala zasebnost in 
zagotavljala razumno dolžnost skrbnega 
ravnanja, da bo zagotovljeno digitalno 
dostojanstvo in bo učinkovito 
obravnavana nezakonita vsebina; v zvezi 
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(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta (splošna uredba o varstvu 
podatkov)1in Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (e-
zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 
izražanja;

s tem poudarja, da morajo vsi ponudniki 
digitalnih storitev dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1 in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (e-zasebnost)2, ki je v reviziji, in 
drugo zakonodajo Unije, ki jim nalaga, da 
morajo pravice uporabnikov do 
svobodnega izražanja uravnovesiti s 
pravico do svobode in varnosti;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da 
se zagotovi digitalno dostojanstvo; v zvezi 
s tem poudarja, da morajo vse digitalne 
storitve dosledno spoštovati zakonodajo 
EU o varstvu podatkov, in sicer Uredbo 

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da 
se zagotovi digitalno dostojanstvo; v zvezi 
s tem poudarja, da morajo vse digitalne 
storitve dosledno spoštovati zakonodajo 
EU o varstvu podatkov, in sicer Uredbo 
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(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta (splošna uredba o varstvu 
podatkov)1in Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (e-
zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 
izražanja;

(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta (splošna uredba o varstvu podatkov)1 
in Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (e-zasebnost)2, ki je v 
reviziji; poudarja, da mora akt o 
digitalnih storitvah spoštovati splošni 
okvir temeljnih evropskih pravic 
uporabnikov in potrošnikov, kot so 
nediskriminacija, pravičnost in svoboda 
izražanja;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. es

Predlog spremembe 21
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da 
se zagotovi digitalno dostojanstvo; v zvezi 
s tem poudarja, da morajo vse digitalne 
storitve dosledno spoštovati zakonodajo 
EU o varstvu podatkov, in sicer Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta (splošna uredba o varstvu 

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da 
se državljanom zagotovi digitalna varnost, 
ki je nujna za prosti pretok digitalnih 
storitev; v zvezi s tem poudarja, da morajo 
vse digitalne storitve dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
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podatkov)1in Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (e-
zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 
izražanja;

parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1 in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (zasebnost in elektronske 
komunikacije)2, ki je v postopku revizije, 
ter svobodo izražanja;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. fr

Predlog spremembe 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, 
da se zagotovi digitalno dostojanstvo; v 
zvezi s tem poudarja, da morajo vse 
digitalne storitve dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1in Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (e-
zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potreben 
robusten, za prihodnost primeren 
zakonodajni okvir za varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da morajo vse digitalne storitve 
dosledno spoštovati zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, in sicer Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
(splošna uredba o varstvu podatkov)1 in 
Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (e-zasebnost)2, ki je v 
reviziji, ter svobodo izražanja in 
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izražanja; nediskriminacijo;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 23
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, 
da se zagotovi digitalno dostojanstvo; v 
zvezi s tem poudarja, da morajo vse 
digitalne storitve dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1in Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (e-
zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 
izražanja;

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo zasebnosti 
in osebnih podatkov, da se zagotovi 
digitalno dostojanstvo; v zvezi s tem 
poudarja, da morajo vse digitalne storitve 
dosledno spoštovati zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, in sicer Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
(splošna uredba o varstvu podatkov)1 in 
Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (e-zasebnost)2, ki je v 
reviziji, ter svobodo izražanja;

_________________ _________________
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1 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).

1 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).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 24
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je državljane in 
potrošnike nujno treba bolje ščititi pred 
širjenjem nezakonitih oziroma škodljivih 
vsebin, ki spodkopavajo temeljne pravice 
posameznikov in demokracijo; meni, da 
morajo spletne platforme prevzeti večjo 
odgovornost, in sicer tako da vzpostavijo 
skupen okvir, s katerim bodo nezakonite 
vsebine učinkovito odkrile in odstranile; 
meni, da bi moral usklajen okvir na ravni 
EU poleg na obveznostih zagotavljanja 
preglednosti in obveščanja temeljiti tudi 
na obveznostih potrebne skrbnosti, da bi 
platforme uvedle proaktivne in učinkovite 
ukrepe; meni, da je treba vzporedno z 
izvajanjem postopkov obveščanja in 
ukrepov, s katerimi se odkrivajo nove 
vsebine, spremljati tudi vsebine, ki so že 
bile opredeljene kot nezakonite in 
odstranjene, da se prepreči, da bi se 
ponovno pojavile v spletu;



AM\1205894SL.docx 19/56 PE652.452v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo politike 
enotnega digitalnega trga opredeliti 
splošne standarde sprejemljive digitalne 
infrastrukture v zasnovi t.i. tehnološkega 
sklada digitalnih storitev ali 
digitalnih/pametnih proizvodov; poziva 
Komisijo, naj opredeli in uporabi 
standarde, ki bodo zagotavljali, da bodo 
imeli sistemi računalniške strojne in 
programske opreme, sistemi 
računalniških kod in povezljivosti ter 
shranjevanje podatkov in upravljanje z 
njimi privzete nastavitve, tako da bo 
zaščitena zasebnost potrošnikov, da bodo 
podatki o potrošniku uporabljeni le v 
vozliščih povezovalnih naprav, ki 
izboljšujejo izkušnjo potrošnikov, in ne 
bodo brez izrecne privolitve potrošnika 
posredovani tretjim stranem v druge 
komercialne namene;

Or. en

Predlog spremembe 26
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da splošno in 
nediskriminatorno zbiranje osebnih 
podatkov o vsaki uporabi digitalne 
naprave nesorazmerno posega v pravico 
do zasebnosti, saj spletne dejavnosti 
posameznika nudijo natančen vpogled v 
njegovo osebnost in s tem omogočajo 
manipulacijo; potrjuje, da imajo 
uporabniki pravico ne postati predmet 
pervazivnega sledenja, kadar uporabljajo 
digitalno napravo; poudarja, da bodo 
imeli javni organi v skladu s sodno prakso 
o metapodatkih o komunikacijah dostop 
do podatkov o uporabnikovih naročenih 
vsebinah in do metapodatkov le za namen 
preiskovanja osumljencev resnih zločinov 
in s predhodno sodbo odobritvijo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj zagotovi jasno 
opredeljen okvir prijavljanja in 
ukrepanja, ki bi ga platforme za 
gostovanje vsebin lahko uporabile za boj 
proti nezakonitim vsebinam; poudarja, da 
mora tak okvir zagotavljati temeljne 
pravice uporabnikov z dostopom do 
pravnih sredstev in pravico ugovora; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
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Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen jasne obveznosti 
glede moderiranja vsebine; v ta namen 
opozarja na načelo, da je vse, kar je 
nezakonito zunaj spleta, nezakonito tudi 
na spletu, in na prepoved splošnega 
nadzora; poziva Komisijo, naj ti dve načeli 
prevladata v aktu o digitalnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 29
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je prepričan, da ponudniki 
digitalnih storitev ne smejo hraniti 
podatkov za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj, razen če hranjenje podatkov 
posameznega uporabnika v skladu z 
zakonodajo Unije naroči demokratično 
odgovoren pristojni javni organ;

Or. en

Predlog spremembe 30
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da digitalne storitve 
uporabljajo napredne algoritme, ki za 
namene profiliranja analizirajo in 
predvidijo vidike, povezane z 
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uporabnikovimi osebnimi preferencami, 
interesi in vedenjem; poudarja, da je 
kakovost rezultatov algoritmov za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
odvisna od kakovosti vhodnih podatkov in 
predhodno določenih parametrov; 
poudarja, da sta za uporabo algoritmov za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
potrebna močan zakonodajni okvir, ki 
varuje zasebnost in osebne podatke, in 
obveznost skrbnega ravnanja pri nadzoru 
nad zakonito uporabo algoritmov, ki se ne 
uporablja za moderiranje vsebin, kar 
zagotavlja polno skladnost; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi sistem za dolžnost 
skrbnega ravnanja, ki bo temeljil na 
direktivi o elektronskem poslovanju1a, s 
podrobnimi sektorskimi smernicami, da bi 
algoritme za avtomatizirano sprejemanje 
odločitev uporabljali v skladu s temeljnimi 
pravicami varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti, določenimi v Splošni uredbi o 
varstvu podatkov2a;
_________________
1a Uvodna izjava 48 direktive o evropskem 
poslovanju iz leta 2000
2a Uvodni izjavi 71 in 22 Splošne uredbe o 
varstvu podatkov

Or. en

Predlog spremembe 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da bi morala EU razviti 
lastne ustrezne zmogljivosti za storitve v 
oblaku ter olajšati razvoj 
decentraliziranega in interoperabilnega 
sistema upravljanja s podatki, ki omogoča 
učinkovito uporabo lokalnih 
infrastruktur, vključno z računalništvom v 
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megli, meglici in na robu; poziva 
Komisijo, naj omogoči razvoj tovrstnih 
lokalnih podatkovnih infrastruktur, s 
katerimi bi podprli razširjanje 
potrošniških in industrijskih proizvodov 
interneta stvari ter aplikacij pametnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 32
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba uporabnikom 
prevladujočih družbenih medijev in 
storitev sporočanja zagotoviti pravico do 
interakcije med platformami z odprtimi 
vmesniki (medsebojna povezljivost), da bi 
premostili učinek vezave na centralizirana 
omrežja ter zagotovili konkurenco in 
izbiro za potrošnike; poudarja, da bi 
uporabniki morali imeti možnost 
interakcije z uporabniki alternativnih 
storitev in obratno;

Or. en

Predlog spremembe 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2b. želi spomniti, da trenutna 
avtomatizirana orodja niso sposobna 
razumeti pomena konteksta za posamezne 
dele vsebine; zato meni, da akt o 
digitalnih storitvah ne bi smel vsebovati 
obveznosti glede uporabe avtomatiziranih 
orodij pri moderiranju vsebin; meni, da bi 
morali vsi prostovoljni avtomatizirani 
ukrepi platform, ki gostijo vsebino, 
podvrženi človeškemu nadzoru, njihova 
zasnova in delovanje pa bi morala biti 
popolnoma pregledna;

Or. en

Predlog spremembe 34
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba zaradi vse večje 
razdrobljenosti nacionalne zakonodaje na 
področju boja proti nezakonitim oziroma 
škodljivim vsebinam okrepiti sodelovanje 
med državami članicami, zlasti s podporo 
Komisije in agencij Evropske unije; 
poudarja pomen takšnega dialoga, zlasti o 
tem, da med državami članicami prihaja 
do razlik v dojemanju tega, ali je določena 
vsebina zakonita ali ne, in posledicah, ki 
jih lahko ima to;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2b. zahteva, naj bodo digitalne storitve 
kar v največji meri dostopne, ne da bi bilo 
treba uporabnikom razkriti svojo 
identiteto;

Or. en

Predlog spremembe 36
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ponavlja, da morajo ponudniki 
digitalnih storitev spoštovati in omogočati 
pravico svojih uporabnikov do 
prenosljivosti podatkov, kot je določena v 
pravu Unije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da je za zaščito svobode 
izražanja in obveščanja ključnega 
pomena ohraniti sistem omejene 
odgovornosti in prepoved obveznosti 
splošnega spremljanja za posrednike; 
ugotavlja, da avtomatizirana orodja ne 
morejo razlikovati nezakonitih vsebin od 
vsebin, ki so zakonite v danem kontekstu; 
poudarja, da pregledi avtomatiziranih 
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poročil, ki jih opravljajo ponudniki 
storitev, njihovo osebje ali pogodbeniki, 
ne rešujejo te težave, saj delavci v 
zasebnih podjetjih nimajo enake 
neodvisnosti, usposobljenosti in 
odgovornosti kot javni organi; zato 
poudarja, da mora zakon o digitalnih 
storitvah izrecno prepovedati obveznost 
ponudnikov storitev gostovanja ali drugih 
tehničnih posrednikov, da uporabljajo 
avtomatizirana orodja za moderiranje 
vsebin; postopki za moderiranje vsebin, ki 
jih uporabljajo ponudniki, ne smejo voditi 
v ukrepe predhodnega nadzora, ki 
temeljijo na avtomatiziranih orodjih ali 
filtriranju vsebine pri nalaganju; poziva k 
sprejetju pravil o preglednih mehanizmih 
prijave in ukrepanja, ki zagotavljajo 
ustrezna varovala in možnosti za uporabo 
učinkovitih pravnih sredstev proti 
odločitvam o odstranitvi zakonitih 
spletnih vsebin; poudarja, da bi o 
zakonitosti spletnih vsebin na koncu 
morali odločati neodvisni javni organi;

Or. en

Predlog spremembe 38
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da so med spletnim in 
resničnim svetom razlike, na primer glede 
anonimnosti, odsotnosti organa oblasti ter 
pri ravnotežju moči in tehničnih 
zmogljivostih; zato poziva Komisijo, naj v 
svojo predlog akta o digitalnih storitvah 
vključi načelo človeškega dostojanstva in 
načelo „kar je nezakonito zunaj spleta, 
naj bo nezakonito tudi na spletu“ ter naj s 
tem aktom uvede načelo digitalnega 
dostojanstva, ki gradi na omenjenih 
načelih ter uteleša temeljne pravice 
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posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da bi morali vsi ukrepi za 
moderiranje vsebin v aktu o digitalnih 
storitvah zadevati zakonite vsebine samo, 
kolikor je to opredeljeno v nacionalnih 
jurisdikcijah, in ne bi smeli vključevati 
pravno ohlapnih in nedoločenih pojmov, 
kot je „škodljiva vsebina“, saj bi na tak 
način resno ogrozili temeljne pravice in 
svobodo govora;

Or. en

Predlog spremembe 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da je treba urediti 
moderiranje vsebin tako, da se 
uporabnikom omogoči več nadzora nad 
razvrščanjem vsebin, med drugim bi 
morali imeti tudi možnost razvrščanja 
zunaj njihovih običajnih navad glede 
porabe vsebin ter možnost, da v celoti 
zavrnejo moderiranje vsebin; močno 
verjame, da bi morala biti zasnova in 
delovanje takšnih priporočilnih sistemov 
pregledna;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da ne bi smeli naložiti 
uporabe mehanizmov prijavljanja in 
dokončne odstranitve vsebine, saj se 
zanašajo na algoritme, ki ne morejo 
oceniti zakonitosti vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 42
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poudarja, da bi morala veljavna 
zakonodaja izčrpno in izrecno 
opredeljevati dolžnosti ponudnikov 
digitalnih storitev, namesto da bi nalagala 
splošno dolžnost skrbnega ravnanja, s 
čimer bi konstruktivno dopolnjevala 
pravila iz direktive o elektronskem 
poslovanju in zagotavljala pravno 
varnost; poudarja, da pravna ureditev za 
odgovornost ponudnikov digitalnih vsebin 
ne bi smela biti odvisna od nejasnih 
konceptov, kot sta aktivna in pasivna 
vloga ponudnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. meni, da bi morale platforme za 
gostovanje nezakonito vsebino, ki šteje za 
hudo kaznivo dejanje, obvezno prijaviti 
ustreznim organom preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj, takoj ko zanjo izvejo; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poudarja, da mora biti 
odgovornost za izvrševanje zakonodaje, 
odločanje o zakonitosti spletnih dejavnosti 
in nalaganje obveznosti ponudnikom 
storitev gostovanja, da čim prej odstranijo 
ali onemogočijo dostop do vsebin, v rokah 
neodvisnih pravosodnih organov; 
obveznost odstranjevanja vsebin naj velja 
le za ponudnika storitev gostovanja, ki 
dejansko ve za nezakonite vsebine in 
njihov nezakoniti značaj;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča Komisiji, naj si prizadeva 
uskladiti nacionalne sisteme za preverjanje 
identitete posameznikov, da bi oblikovali 
enotni sistem v Uniji ter s tem zagotovili 
varstvo osebnih podatkov in preverjanje 
starosti, zlasti otrok;

3. priporoča Komisiji, naj si prizadeva 
uskladiti nacionalne sisteme za elektronsko 
preverjanje identitete, da bi oblikovali 
enotni sistem elektronskega preverjanja 
identitete za državljane EU, ki zagotavlja 
varstvo osebnih podatkov in preverjanje 
starosti, zlasti otrok, ter s katerim bi javne 
storitve postale dostopnejše za vse; meni, 
da bi takšen sistem moral biti varen in 
samo obdelovati podatke, ki so potrebni za 
prepoznavanje identitete uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 46
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča Komisiji, naj si prizadeva 
uskladiti nacionalne sisteme za preverjanje 
identitete posameznikov, da bi oblikovali 
enotni sistem v Uniji ter s tem zagotovili 
varstvo osebnih podatkov in preverjanje 
starosti, zlasti otrok;

3. nasprotuje vsakršnemu splošnemu 
internetnemu sistemu prijave; priporoča 
Komisiji, naj si prizadeva uskladiti 
nacionalne sisteme za preverjanje identitete 
posameznikov, da bi oblikovali enotni 
sistem v Uniji ter s tem zagotovili varstvo 
osebnih podatkov in preverjanje starosti, 
zlasti otrok, za digitalne storitve, ki 
zahtevajo osebno identifikacijo ali 
preverjanje starosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Paul Tang
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča Komisiji, naj si prizadeva 
uskladiti nacionalne sisteme za 
preverjanje identitete posameznikov, da bi 
oblikovali enotni sistem v Uniji ter s tem 
zagotovili varstvo osebnih podatkov in 
preverjanje starosti, zlasti otrok;

3. priporoča Komisiji, naj vzpostavi 
sistem preverjanja za uporabnike 
digitalnih storitev, da bi zagotovili varstvo 
osebnih podatkov in preverjanje starosti, 
zlasti mladostnikov, ta sistem pa se ne bo 
uporabljal ne za sledenje uporabnikom po 
spletnih mestih ne za komercialne 
namene;

Or. en

Predlog spremembe 48
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča Komisiji, naj si 
prizadeva uskladiti nacionalne sisteme za 
preverjanje identitete posameznikov, da bi 
oblikovali enotni sistem v Uniji ter s tem 
zagotovili varstvo osebnih podatkov in 
preverjanje starosti, zlasti otrok;

3. poziva Komisijo, naj preuči 
potrebo po sistemih za preverjanje starosti 
in tehnične možnosti zanje; poudarja, da 
morajo biti takšni sistemi pregledni, varni 
in anonimizirani, da bi preprečili zlorabo 
podatkov in sledenje uporabnikom;

Or. en

Predlog spremembe 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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poudarja, da je vseevropsko digitalno 
preverjanje identitete edina možnost za 
preverjanje identitete uporabnikov 
digitalnih storitev na način, ki je 
primerljiv z nespletnimi storitvami; v zvezi 
s tem želi spomniti, da morajo institucije 
držav članic zagotoviti varnost evropskega 
digitalnega preverjanja identitete;

Or. en

Predlog spremembe 50
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. 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 omogočijo 
anonimno uporabo in plačilo njihovih 
storitev, kadar je to tehnično izvedljivo, 
saj anonimnost učinkovito preprečuje 
nepooblaščeno razkritje, krajo identitete 
in druge oblike zlorabe osebnih podatkov, 
ki se zbirajo na spletu; ponudniki glavnih 
mest trgovanja bi morali preveriti 
identiteto podjetij samo v primerih, ko 
obstoječa zakonodaja zahteva, da podjetja 
sporočijo svojo identiteto, v drugih 
primerih pa se spoštuje pravica do 
anonimne uporabe digitalnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 51
Paul Tang
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da digitalne storitve ob 
prijavi v storitev pogosto po nepotrebnem 
zbirajo osebne podatke, kot sta datum in 
kraj rojstva, številka mobilnega telefona 
in poštni naslov, do česar pogosto prihaja 
zaradi uporabe možnosti enkratnega 
vpisa; poudarja, da je v Splošni uredbi o 
varstvu podatkov jasno opisano načelo 
zmanjšanja količine podatkov, s katerim 
se količina zbranih podatkov omejuje 
samo na tiste, ki so nujno potrebni za 
posamezni namen; zato poziva Komisijo, 
naj ustvari enoten evropski sistem prijave 
in uvede obveznost, da se vedno ponudi 
možnost ročnega vpisa;

Or. en

Predlog spremembe 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; ugotavlja, da se biometrični 
podatki lahko in tudi se uporabljajo za 
identifikacijo in avtentikacijo 
posameznikov, kar bistveno ogroža in 
posega v pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svoj zakon o 
digitalnih storitvah vključi obveznost, da se 
uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponudi alternativa uporabi biometričnih 
podatkov za delovanje storitve in da so 
stranke jasno obveščene o tveganjih 
uporabe biometričnih podatkov; poudarja, 

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; 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, 
kar bistveno ogroža in posega v pravico do 
zasebnosti in varstva podatkov, kadar se 
izvaja brez privolitve posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ter 
omogoča identitetne goljufije, kadar se 
uporablja brez robustnih varoval; poziva 
Komisijo, naj v svoj zakon o digitalnih 
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da se digitalne storitve ne smejo zavrniti, 
če posameznik ne želi uporabljati 
biometričnih podatkov;

storitvah vključi obveznost, da se 
uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponudi alternativa uporabi biometričnih 
podatkov za delovanje storitve in da so 
stranke jasno obveščene o tveganjih 
uporabe biometričnih podatkov; poudarja 
številne prednosti uporabe biometričnih 
podatkov, predvsem višjo raven varnosti v 
primerjavi z alfanumeričnimi varnostnimi 
elementi ali PIN-kodami; ugotavlja, da se 
biometrični podatki zato lahko digitalno 
uporabijo za široko paleto storitev, ki bi 
drugače zahtevale fizično prisotnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; poziva, da se, kolikor je 
mogoče, digitalne storitve ne smejo 
zavrniti, če posameznik ne privoli v 
uporabo biometričnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; ugotavlja, da se biometrični 
podatki lahko in tudi se uporabljajo za 
identifikacijo in avtentikacijo 
posameznikov, kar bistveno ogroža in 
posega v pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svoj zakon o 
digitalnih storitvah vključi obveznost, da 
se uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponudi alternativa uporabi biometričnih 
podatkov za delovanje storitve in da so 
stranke jasno obveščene o tveganjih 
uporabe biometričnih podatkov; poudarja, 
da se digitalne storitve ne smejo zavrniti, 
če posameznik ne želi uporabljati 

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; ugotavlja, da se biometrični 
podatki lahko in tudi se uporabljajo za 
identifikacijo in avtentikacijo 
posameznikov, kar bistveno ogroža in 
posega v pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svojo akt o 
digitalnih storitvah vključi obveznost 
digitalnih storitev, da biometrične podatke 
shranjujejo lokalno, razen če jih posebej 
uporabljajo za raziskave in razvoj svojih 
storitev, da se uporabnikom digitalnih 
storitev vedno ponudi alternativa k 
uporabi biometričnih podatkov za 
delovanje storitve; poudarja, da se 
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biometričnih podatkov; digitalne storitve ne smejo zavrniti, če 
posameznik ne želi uporabljati 
biometričnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; ugotavlja, da se biometrični 
podatki lahko in tudi se uporabljajo za 
identifikacijo in avtentikacijo 
posameznikov, kar bistveno ogroža in 
posega v pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svoj zakon o 
digitalnih storitvah vključi obveznost, da se 
uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponudi alternativa uporabi biometričnih 
podatkov za delovanje storitve in da so 
stranke jasno obveščene o tveganjih 
uporabe biometričnih podatkov; poudarja, 
da se digitalne storitve ne smejo zavrniti, 
če posameznik ne želi uporabljati 
biometričnih podatkov;

4. poudarja, da biometrični podatki 
veljajo za specifično kategorijo osebnih 
podatkov s posebnimi pravili za njihovo 
obdelavo; ugotavlja, da se biometrični 
podatki lahko in tudi se uporabljajo za 
identifikacijo in avtentikacijo 
posameznikov, kar bistveno ogroža in 
posega v pravico do zasebnosti in varstva 
podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svoj akt o digitalnih 
storitvah vključi obveznost, da se 
uporabnikom digitalnih storitev vedno 
ponudi alternativa privzeti uporabi 
biometričnih podatkov za delovanje 
storitve in da so stranke jasno obveščene o 
tveganjih uporabe biometričnih podatkov; 
poudarja, da se digitalne storitve ne smejo 
zavrniti, če posameznik ne želi uporabljati 
biometričnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi moral osrednji organ, 
pristojen za nadzor, sodelovanje in 
izvrševanje akta o digitalnih storitvah, 
imeti poseben oddelek, namenjen zakoniti 
vsebini, pri čemer je treba razlikovati med 
različnimi deli akta o digitalnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja tudi, da varnost 
biometričnih podatkov pomeni dodano 
vrednost za kakovost življenja invalidov, 
ki so zaradi svojih omejitev težje fizično 
prisotni pri pridobivanju bistvenih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 57
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se bolj zavzema za sistem vključitve 
kot sistem izvzetja pri ciljnem 
oglaševanju;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks; 
poziva k še bolj strogemu pristopu k 
ciljnemu oglaševanju, usmerjenemu v 
posameznike, ki vsebuje volilno ali 
politično vsebino, saj ima potencial za 
motnjo delovanja demokratičnih 
procesov, pri tem pa je potrebna jasna 
obveznost obveščanja potrošnikov o 
oglaševalskem značaju vsebine in o 
subjektu pokrovitelju.

Or. en

Predlog spremembe 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 

5. ugotavlja, da utegne vedenjsko 
oglaševanje, tudi takšno, ki je ciljno 
usmerjeno v posameznika, in ocenjevanje 
posameznikov, bolje obravnavati 
potencialne potrebe kot kontekstualno 
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zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

oglaševanje, vendar lahko ima negativne 
učinke, zlasti na mladoletnike in druge 
ranljive skupine, zaradi vmešavanja v 
njihovo zasebno življenje, pri čemer se 
porajajo tudi vprašanja glede zbiranja in 
uporabe podatkov, ki se uporabljajo pri 
tovrstnem oglaševanju, ponujanja 
proizvodov ali storitev, določanja cen ali 
vplivanja na demokratične procese in 
volitve; zato poziva Komisijo, naj uvede 
posebne zahteve glede vedenjskega 
oglaševanja, da bi zaščitila temeljne 
pravice, in med drugim omeji ciljno 
usmerjeno oglaševanje, usmerjeno v 
posameznika, zlasti za ranljive skupine, ter 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks;

Or. en

Predlog spremembe 60
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

5. ugotavlja, da so ponudniki 
digitalnih storitev in spletnih platform na 
lastno pobudo in po več izmenjavah 
mnenj s Parlamentom in Komisijo uvedli 
varovala, da bi preprečili potencialno 
negativne posledice ciljno usmerjenega 
oglaševanja in ocenjevanja posameznikov, 
zlasti mladoletnikov in drugih ranljivih 
skupin, zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.
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Or. en

Predlog spremembe 61
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, brez njihove 
privolitve negativne posledice zaradi 
vmešavanja v njihovo zasebno življenje, 
pri čemer se porajajo tudi vprašanja glede 
zbiranja in uporabe podatkov, ki se 
uporabljajo pri tovrstnem oglaševanju, 
ponujanja proizvodov ali storitev ali 
določanja cen; zato poziva Komisijo, naj 
omeji ciljno usmerjeno oglaševanje brez 
privolitve, zlasti za ranljive skupine, in pri 
zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

Or. en

Predlog spremembe 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 

5. meni, da utegne imeti 
personalizirano oglaševanje, zlasti ciljno 
usmerjeno in vedenjsko oglaševanje in 
ocenjevanje posameznikov, še posebej 
mladoletnikov, negativne posledice zaradi 
vmešavanja v njihovo zasebno življenje, 
pri čemer se porajajo tudi vprašanja glede 
zbiranja in uporabe podatkov, ki se 
uporabljajo za personalizirano 
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storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

oglaševanje, ponujanje proizvodov ali 
storitev ali določanje cen; zato poziva 
Komisijo, naj postopoma prepove 
personalizirano oglaševanje, začenši z 
mladoletniki, in pri zagotavljanju storitev 
ali proizvodov prepove uporabo 
diskriminatornih praks;

Or. en

Predlog spremembe 63
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; zato poziva 
Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno 
oglaševanje, zlasti za ranljive skupine, in 
pri zagotavljanju storitev ali proizvodov 
prepove uporabo diskriminatornih praks.

5. meni, da utegne imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; potrjuje, da je v 
z direktivi o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah ciljno usmerjeno 
oglaševanje dovoljeno le na podlagi 
privolitve, sicer pa je prepovedano, in 
Komisijo poziva, naj pri zagotavljanju 
storitev ali proizvodov prepove uporabo 
diskriminatornih praks.

Or. en

Predlog spremembe 64
Moritz Körner

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. Komisijo poziva, naj po vzoru 
evropskega sistema za finančni nadzor 
vzpostavi evropski sistem za nadzor 
digitalnih storitev, in sicer naj obstoječe 
agencije EU in pristojne nacionalne 
nadzorne organe zadolži, da pri 
ponudnikih digitalnih storitev opravljajo 
revizije njihove notranje politike in 
algoritmov, pri čemer bi morali upoštevati 
pravo Unije in v vseh okoliščinah tudi 
temeljne pravice uporabnikov storitev, pa 
tudi to, da sta v odprti in demokratični 
družbi nediskriminacija ter svoboda 
izražanja in obveščanja ključnega 
pomena, poslovno občutljivih podatkov pa 
ne bi smeli objavljati; poziva, naj se s tem 
evropskim sistemom za nadzor digitalnih 
storitev zagotovi, da se bodo veljavna 
pravila za ponudnike digitalnih storitev 
ustrezno izvajala in izvrševala v vseh 
državah članicah, saj bi tako zaščitili 
uporabnike storitev in spodbudili 
oblikovanje evropskega enotnega 
digitalnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 65
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
nadzorni organi v državah članicah pod 
pritiskom, saj jim za opravljanje nalog v 
zvezi z varovanjem osebnih podatkov vse 
bolj primanjkuje sredstev; ugotavlja, da 
bodo digitalne storitve vse bolj 
kompleksne, saj bodo vse bolj vključevale 
inovacije, npr. umetno inteligenco; zato 
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poudarja, da morajo imeti nadzorni 
organi EU na voljo ustrezna sredstva in 
osebje, da bodo lahko ustrezno spremljali 
uporabo splošne uredbe o varstvu 
podatkov ter zaščitili temeljne pravice in 
svoboščine; zato z zanimanjem pričakuje 
poročilo Evropske komisije o uporabi 
splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo 
sicer objavljeno z zamudo; poziva 
Komisijo, naj oceni možnost, da bi velikim 
multinacionalnim tehnološkim podjetjem 
naložili obveznost plačila za nadzor nad 
njimi, in sicer z uvedbo davka EU na 
digitalne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 66
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opaža, da ponudniki digitalnih 
storitev sodelujejo z akterji v svetu 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 
urbanističnega načrtovanja; opozarja, da 
za zbiranje, uporabo in prenos osebnih 
podatkov, tudi 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 združljiv s 
tem;

Or. en

Predlog spremembe 67
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Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj uporabi 
prilagojen regulativni pristop, da bi lahko 
obravnavala vse izzive, povezane z 
raznolikostjo akterjev in storitev na 
spletu; zlasti poudarja, da bi moral novi 
horizontalni okvir urejati različne 
poslovne dejavnosti na spletnih tržnicah 
in dejavnosti drugih posrednikov, ki 
vplivajo na svobodo izražanja in 
obveščanja; v zvezi s tem meni, da je treba 
uporabiti različen regulativni pristop za 
nezakonito in zakonito vsebino;

Or. en

Predlog spremembe 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na širjenje lažnih novic 
in dezinformacij z napačno ali zavajajočo 
vsebino, katerega namen je vplivati na 
javno mnenje na podlagi laži in 
neresničnih informacij, ki jim ljudje 
verjamejo; poziva Komisijo, naj še naprej 
razvija in raziskuje nove načine boja proti 
lažnim novicam in naj hkrati ohranja 
temeljne pravice; poudarja, da morajo 
aplikacije za sledenje poleg določb splošne 
uredbe o varstvu podatkov spoštovati 
pravico do zasebnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. izraža zaskrbljenost glede 
razdrobljenosti javnega nadzora in 
spremljanja digitalnih storitev, pa tudi 
glede tega, da nadzorni organi pogosto 
nimajo zadostnih finančnih in človeških 
virov, da bi lahko ustrezno opravljali svoje 
naloge; poziva k tesnejšemu sodelovanju 
pri regulativnem nadzoru digitalnih 
storitev; podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU, s katerim bi zagotovili 
harmonizirano izvajanje veljavnih pravil 
in njihovo spoštovanje;

Or. en

Predlog spremembe 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. Komisiji priporoča, naj preuči 
možnost, da bi opredelitev zlorabe 
prevladujočega tržnega položaja razširili, 
tako da bi zajela tudi razpolaganje z veliko 
količino podatkov, saj bi s tem zmanjšali 
koncentracijo podatkov, s katerimi 
razpolagajo veliki ponudniki digitalnih 
storitev in spletne platforme, zaradi česar 
lahko dajejo prednost sami sebi, poleg 
tega lahko to drugim oteži vstop na trg, 
potrošniki pa imajo manjšo izbiro;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi moral biti akt o 
digitalnih storitvah primeren za 
prihodnost, pa tudi dovolj prožen, da bi 
omogočal redne preglede in posodobitve, 
pri katerih bi upoštevali nove tehnologije, 
če bodo te vplivale na enotni digitalni trg, 
med drugim tudi nove grožnje in nove 
vrste spletnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 72
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj razmisli, da bi 
od glavnih ponudnikov storitev gostovanja 
zahtevala, da pristojnemu organu 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj poročajo o hudih kaznivih 
dejanjih, ko so o njih dejansko 
seznanjeni;

Or. en

Predlog spremembe 73
Paul Tang



PE652.452v01-00 46/56 AM\1205894SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da so evropske vrednote 
ter pravila o varstvu podatkov in 
zasebnosti pomembni, ter opozarja, da 
imajo posamezniki, ki želijo uveljaviti 
pravico do varstva podatkov in zasebnosti 
na platformah, ki imajo prevladujoč 
položaj ter delujejo na več trgih in 
vključujejo več povezanih podjetij, pri tem 
težave; zato se zavzema, da bi v skladu s 
splošno uredbo o varstvu podatkov 
uveljavljali obveznost platform, da 
ponudnikom v svojem digitalnem okolju 
omogočajo enostavno uveljavljanje 
njihovih pravic, in podjetja spodbuja, naj 
v ta namen vzpostavijo točko „vse na 
enem mestu“ za vse svoje digitalne 
platforme;

Or. en

Predlog spremembe 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da se mora okrepiti 
vloga uporabnikov pri uveljavljanju 
njihovih temeljnih pravic na spletu; meni, 
da bi morali uporabnikom zagotoviti 
enostaven dostop do pritožbenih 
postopkov in pravnih sredstev ter 
izobraževanja in ozaveščanja o 
problematiki varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 75
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Eva Kaili, Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj še naprej 
preučuje komercialno uporabo 
tehnologije blokovne verige, zlasti pri 
pametnih pogodbah in njihovi uporabi v 
zvezi s potrošniškimi proizvodi in 
storitvami, pri tem pa naj upošteva 
zahteve glede varstva potrošnikov in 
zasebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je prepričan, da lahko o 
zakonitosti spletnih vsebin odločajo zgolj 
demokratično odgovorni pristojni javni 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 77
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da bi bilo treba 
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nezakonite vsebine odstraniti z mesta, kjer 
se nahajajo, in da od ponudnikov dostopa 
ne bi smeli zahtevati blokiranja dostopa 
do vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 78
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da od ponudnikov 
storitev gostovanja ne bi smeli zahtevati, 
da odstranijo ali blokirajo dostop do 
informacij, ki 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;

Or. en

Predlog spremembe 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da direktiva o 
elektronskem poslovanju sega v leto 2000; 
ugotavlja, da se je sistem varovanja 
podatkov od takrat bistveno posodobil; 
zato želi spomniti, da mora biti vsaka 
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prihodnja določba v direktivi o 
elektronskem poslovanju popolnoma v 
skladu z evropsko ureditvijo o varstvu 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 80
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da se sme od 
ponudnikov digitalnih storitev zahtevati, 
da s spleta odstranijo vsebine njihovih 
uporabnikov, samo na podlagi ustrezno 
utemeljenih odredb, ki jih izdajo 
demokratično odgovorni pristojni javni 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 81
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. ponudnike digitalnih storitev 
poziva, naj v zvezi z odstranjevanjem 
vsebin ravnajo skrbno, sorazmerno in 
nediskriminatorno ter naj v vseh 
okoliščinah spoštujejo temeljne pravice 
uporabnikov in upoštevajo, da je v odprti 
in demokratični družbi svoboda izražanja 
in obveščanja ključnega pomena, saj se 
bodo tako lahko izognili odstranitvi 
vsebin, ki niso nezakonite; ponudnike 
digitalnih storitev, ki želijo zakonito 
vsebino uporabnikov omejiti na lastno 
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pobudo, poziva, naj razmislijo o možnosti, 
da bi jo le označili in ne odstranili s 
spleta, saj bi se tako lahko uporabniki 
sami odločili, ali bodo dostopali do nje;

Or. en

Predlog spremembe 82
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da v aktu o digitalnih 
storitvah ne bi smeli uporabljati pravno 
neopredeljenega pojma „škodljivih 
vsebin“, temveč bi morali v njem 
obravnavati objavo nezakonitih vsebin; 
poudarja, da je treba širjenje lažnih in 
rasističnih informacij na družbenih 
medijih omejiti tako, da bi uporabnikom 
omogočili nadzor nad ponujeno vsebino; 
poudarja, da bi bilo treba za urejanje 
vsebine na podlagi sledenja dejavnostim 
uporabnikov zahtevati njihovo privolitev; 
predlaga, da bi morali uporabniki 
družbenih omrežij imeti pravico do 
vpogleda v svojo časovnico v kronološkem 
vrstnem redu; meni, da bi morale 
platforme s prevladujočim položajem 
uporabnikom zagotoviti vmesnik, ki bi 
omogočal urejanje vsebin s programsko 
opremo ali storitvijo, ki so si jo izbrali 
sami;

Or. en

Predlog spremembe 83
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
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Pernando Barrena Arza
v imenu skupine GUE/NGL
Paul Tang
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da je treba podatke 
učinkovito šifrirati od konca do konca, saj 
je to bistvenega pomena za zaupanje v 
internet in njegovo varnost; se zaveda, da 
se z učinkovitim preprečevanjem dostopa 
nepooblaščenim tretjim stranem dostop 
preprečuje tudi ponudnikom in pristojnim 
organom; meni, da so digitalne storitve 
prisotne v vseh razsežnostih našega 
življenja, družbe in temeljne 
infrastrukture ter da je zato naša 
prednostna naloga z učinkovitim 
šifriranjem to infrastrukturo zavarovati in 
temeljne pravice zaščititi;

Or. en

Predlog spremembe 84
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. od ponudnikov digitalnih storitev 
pričakuje, da bodo vzpostavili poštene in 
pregledne mehanizme obveščanja, prek 
katerih bodo lahko uporabniki 
demokratično odgovorne pristojne javne 
organe obvestili o potencialno nezakonitih 
vsebinah;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. od ponudnikov digitalnih storitev 
zahteva, da ob seznanitvi z domnevno 
nezakonito vsebino uporabnikov o njej 
brez nepotrebnega odlašanja obvestijo 
pristojne javne organe;

Or. en

Predlog spremembe 86
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. države članice in ponudnike 
digitalnih storitev poziva, naj vzpostavijo 
pregledne, učinkovite, poštene in hitro 
delujoče pritožbene mehanizme in pravna 
sredstva, s katerimi bodo uporabniki 
lahko izpodbijali odstranitev njihovih 
vsebin s spleta;

Or. en

Predlog spremembe 87
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poziva države članice, naj 
poskrbijo za lažji dostop do svojih 
pravosodnih sistemov ter sistemov 
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preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, pa tudi za njihovo večjo 
učinkovitost v zvezi z ugotavljanjem 
nezakonitosti spletnih vsebin in 
reševanjem sporov glede odstranjevanja 
vsebin s spleta, poleg tega pa naj v ta 
namen razmislijo o možnosti, da bi v 
svojih pravosodnih sistemih in sistemih 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ustanovile temu 
namenjena sodišča oziroma oddelke;

Or. en

Predlog spremembe 88
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5i. meni, da se za vsebino, ki jo 
uporabnik naloži na splet ali z njega na 
lastno pobudo, ne smejo obravnavati kot 
odgovorni niti ponudniki infrastrukturnih 
storitev, ponudniki plačilnih storitev in 
druga podjetja, ki ponujajo storitve 
ponudnikom digitalnih storitev, niti 
ponudniki digitalnih storitev, ki so 
neposredno povezani z uporabnikom; 
hkrati meni, da je treba obravnavati kot 
odgovorne ponudnike digitalnih storitev, 
ki so neposredno povezani z 
uporabnikom, ki je naložil na splet 
nezakonito vsebino, in uporabniške 
vsebine lahko odstranijo s spleta, če se 
pravočasno ne odzovejo na ustrezno 
utemeljeno odredbo demokratično 
odgovornih pristojnih javnih organov, naj 
nezakonito vsebino odstranijo s spleta;

Or. en

Predlog spremembe 89
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Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5j. poudarja, da javni organi 
ponudnikom digitalnih storitev ne smejo 
niti v pravnem smislu niti dejansko 
nalagati nobenih obveznosti za 
spremljanje informacij, ki jih prenašajo 
ali shranjujejo, pa tudi ne splošne 
obveznosti za iskanje, moderiranje ali 
filtriranje vsebin, ki kažejo na nezakonito 
dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 90
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5k. je prepričan, da se od ponudnikov 
digitalnih storitev ne sme zahtevati, da 
preprečujejo nalaganje nezakonitih vsebin 
na splet; hkrati meni, da se od 
ponudnikov digitalnih storitev lahko 
zahteva, da na podlagi ustrezno 
utemeljenih odredb, ki jih izdajo 
demokratično odgovorni javni organi, in 
ob polnem upoštevanju konkretnega 
konteksta vsebin, izvajajo redno iskanje 
določenih vsebin, ki so v skladu s sodbo 
Sodišča Evropske unije v zadevi C-18/18 
enake ali enakovredne vsebini, ki jo je 
sodišče že razglasilo za nezakonito, in 
takšne vsebine odstranijo s spleta, če je to 
tehnično izvedljivo;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 l (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5l. meni , da morajo biti vse odločitve 
za odstranitev uporabniških vsebin s 
spleta podvržene človeškemu nadzoru in 
preverjanju;

Or. en

Predlog spremembe 92
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5m. je prepričan, da se od ponudnikov 
digitalnih storitev ne sme zahtevati, da 
omejitve svobode govora, ki veljajo v 
določeni državi članici, uporabijo v drugi 
državi članici, kjer te omejitve ni;

Or. en

Predlog spremembe 93
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 n (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5n. poziva ponudnike digitalnih 
storitev, naj zagotovijo, da bodo vsebine, 
ki jih naložijo avtomatizirani programi v 
družbenih medijih, prepoznane in 
označene;
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Or. en

Predlog spremembe 94
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 o (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5o. zahteva, da ponudniki digitalnih 
storitev svojim uporabnikom v čim večji 
meri omogočijo, da izberejo, katere 
vsebine naj jim bodo predstavljene in v 
kakšnem vrstnem redu;

Or. en

Predlog spremembe 95
Moritz Körner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 p (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5p. na podlagi zgoraj navedenih načel 
zahteva, da se v aktu o digitalnih storitvah 
harmonizirajo določbe v zvezi z 
odgovornostjo iz direktive o avtorski in 
sorodnih pravicah na enotnem digitalnem 
trgu, direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah in uredbi o preprečevanju 
razširjanja terorističnih spletnih vsebin;

Or. en


