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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih 
pravic
(2020/2022(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 2,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 16 in 114,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 7, 8, 11, 13, 
22 in 24,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (direktiva o elektronskem poslovanju)1,

– ob upoštevanju Uredbe (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)2,

– ob upoštevanju Direktive 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)3,

– ob upoštevanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ4,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 3. oktobra 2019 v zadevi C-18/185,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje (A9-0000/2020),

A. ker so se vrste digitalnih storitev in vloge ponudnikov digitalnih storitev močno 
spremenile od sprejetja direktive o elektronskem poslovanju pred dvajsetimi leti;

B. ker so bila pravila o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za vse ponudnike digitalnih 

1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
2 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
3 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
4 UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
5 Sodba Sodišča z dne 3. oktobra 2019, Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.
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storitev na ozemlju EU, nedavno posodobljena in harmonizirana po vsej EU s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov;

C. ker se je obseg vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s škodljivimi in 
nezakonitimi vsebinami, ki se delijo prek storitev v oblaku ali spletnih platform, 
eksponentno povečal;

D. ker ima majhno število večinoma neevropskih ponudnikov storitev veliko tržno moč in 
vplivajo na pravice in svoboščine posameznikov, naših družb in demokracij;

E. ker se je politični pristop k boju proti škodljivim in nezakonitim spletnim vsebinam v 
EU doslej večinoma osredotočal na prostovoljno sodelovanje, vse več držav članic pa 
sprejema nacionalno zakonodajo za boj proti nezakonitim vsebinam;

F. ker so nekatere oblike škodljive vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive za družbo 
ali demokracijo, na primer nepregledno politično oglaševanje in dezinformacije v zvezi 
z vzroki in načini odpravljanja epidemije COVID-19;

G. ker povsem samoregulativni pristop platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne preglednosti o tem, kako se platforme spopadajo z 
nezakonitimi in škodljivimi vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja spoštovanja 
temeljnih pravic;

H. ker o regulativnem pregledu in nadzoru nad platformami ni horizontalnega usklajevanja 
med različnimi nadzornimi organi v EU;

I. ker je pomanjkanje enotnih in preglednih pravil za procesna jamstva po vsej EU 
bistvena ovira za osebe, ki so žrtve nezakonitih spletnih vsebin, in ponudnike vsebin, ki 
želijo uveljaviti svoje pravice;

J. ker je zaradi pomanjkanja zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti in odstranjevanju 
nezakonitih in škodljivih vsebin na spletu tudi odgovornost pomanjkljiva;

K. ker spolno izkoriščanje otrok na spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker velika 
količina gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, ki kroži na spletu, predstavlja resne 
izzive za odkrivanje, preiskovanje in predvsem prizadevanja za identifikacijo žrtev;

L. ker lahko v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije ponudniki storitev gostovanja 
uporabljajo avtomatizirana iskalna orodja in tehnologijo za ocenjevanje, ali je vsebina 
enakovredna vsebini, ki je bila predhodno razglašena za nezakonito, in bi jo bilo zato 
treba odstraniti po nalogu države članice;

1. poudarja, da bi bilo treba nezakonite spletne vsebine obravnavati enako strogo kot 
nezakonite vsebine zunaj spleta;

2. verjame v jasne gospodarske koristi delujočega enotnega digitalnega trga za EU in 
njene države članice; poudarja pomembno obveznost zagotavljanja pravičnega 
digitalnega ekosistema, v katerem se spoštujejo temeljne pravice in varstvo podatkov; 



PR\1203404SL.docx 5/8 PE650.509v01-00

SL

poziva k najnižji ravni ukrepanja, ki bo temeljila na načelih nujnosti in sorazmernosti;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se lahko 
obravnavajo kazniva dejanja in kršitve temeljnih pravic; meni, da prostovoljni kodeksi 
ravnanja le delno rešijo to vprašanje;

4. opozarja, da nezakonitih spletnih vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih platform, 
temveč bi morali organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter sodstvo nadalje 
ukrepati; v zvezi s tem ugotavlja, da ključna težava v nekaterih državah članicah ni v 
tem, da imajo nerešene zadeve, temveč to, da zadeve sploh še niso začete; poziva k 
odpravi ovir za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je prepričan, da bi bilo treba 
zaradi čezmejne narave interneta in hitrega razširjanja nezakonitih spletnih vsebin 
izboljšati sodelovanje med ponudniki storitev in pristojnimi nacionalnimi organi;

5. priznava, da čeprav je mogoče enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste vsebin 
nezakonite, je odločitev za druge vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v kontekst; 
opozarja, da nekatera avtomatizirana orodja niso dovolj natančna, da bi se upošteval 
kontekst, kar bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev svobode izražanja;

6. poudarja, da se lahko ena informacija šteje za nezakonito v eni državi članici, vendar je 
zajeta v pravici do svobode izražanja v drugi državi članici;

7. trdno verjame, da bi bilo treba sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne storitve, 
posodobiti, da bi se lahko spopadli z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje temeljnih pravic; meni, da bi morala reforma 
temeljiti na trdnih temeljih in popolni skladnosti z veljavno zakonodajo EU, zlasti s 
splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah;

8. meni, da je nujno treba čim bolj harmonizirati predpise o izjemah od odgovornosti in 
moderiranju vsebin na ravni EU, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic in 
svoboščin uporabnikov po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni nacionalni zakoni za 
boj proti sovražnemu govoru in dezinformacijam povzročili razdrobljenost pravil;

9. zato poziva k oblikovanju zakonodajnih predlogov, s katerimi bi enotni digitalni trg 
ostal odprt in konkurenčen, tako da bi od ponudnikov digitalnih storitev zahtevali, da 
uporabijo učinkovite, dosledne, pregledne in pravične postopke in postopkovna jamstva 
za odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na enotnem digitalnem trgu;

10. v zvezi s tem meni, da bi morale spletne platforme, na katerih se dejavno gosti ali 
moderira vsebina, imeti večjo, a sorazmerno odgovornost za infrastrukturo, ki jo nudijo, 
in vsebino na njej; poudarja, da je to treba to doseči brez poseganja po splošnih 
zahtevah glede spremljanja;

11. poudarja, da bi to moralo vključevati pravila o mehanizmih obveščanja in ukrepanja ter 
zahteve, da platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega ravnanja 
in z jasno verigo odgovornosti, da bi se izognili nepotrebnim regulativnim bremenom za 
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platforme ter nepotrebnim in nesorazmernim omejitvam temeljnih pravic, vključno s 
svobodo izražanja;

12. poudarja, da so nujni ustrezni zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega postopanja, 
vključno s človeškim nadzorom in preverjanjem, poleg postopkov z nasprotnim 
obvestilom, da se zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali blokiranju natančne, dobro 
utemeljene in bodo spoštovale temeljne pravice; opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala biti na voljo možnost sodnega varstva;

13. podpira omejeno odgovornost za vsebino in načelo države izvora, vendar meni, da je 
treba izboljšati usklajevanje na področju zahtev po odstranitvi med pristojnimi 
nacionalnimi organi; poudarja, da bi morali za takšna naročila veljati pravna jamstva za 
preprečevanje zlorab in zagotovitev popolnega spoštovanja temeljnih pravic; poudarja, 
da bi morale sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, ki ne izpolnjujejo legitimnih 
nalogov;

14. meni, da bi morali biti splošni pogoji za storitve ponudnikov digitalnih storitev jasni, 
pregledni in pravični; obžaluje dejstvo, da nekateri splošni pogoji za storitve platform za 
vsebino ne omogočajo, da bi organi kazenskega pregona uporabljali neosebne račune, 
kar ogroža morebitne preiskave in osebno varnost;

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi proti nekaterim vrstam zakonitih, a škodljivih 
vsebin, da bi zagotovili pravičen digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v smernice 
vključena bolj pregledna pravila o moderiranju vsebine ali politiki za politično 
oglaševanje, da bi zagotovili, da bo odstranitev in blokiranje škodljive vsebine omejeno 
na nujno potrebno;

16. meni, da so za oblikovanje na odgovornosti in dokazih temelječe politike potrebni 
zanesljivi podatki o razširjenosti in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti rednega javnega poročanja za platforme, ki bo 
sorazmerna z njihovim obsegom in operativnimi zmogljivostmi;

18. poleg tega poziva k obveznosti rednega javnega poročanja za nacionalne organe;

19. izraža zaskrbljenost zaradi razdrobljenosti javnega nadzora nad platformami in 
pogostega pomanjkanja finančnih in človeških virov za nadzorne organe, ki so potrebni 
za ustrezno opravljanje njihovih nalog; poziva k večjemu sodelovanju v zvezi z 
regulativnim nadzorom nad digitalnimi storitvami;

20. podpira ustanovitev neodvisnega organa EU za izvajanje učinkovitega nadzora nad 
spoštovanjem veljavnih pravil; meni, da bi ta organ moral skrbeti za izvajanje 
postopkovnih jamstev in preglednost ter oblikovati hitre in zanesljive smernice o 
razmerah, v katerih se sicer zakonita vsebina šteje za škodljivo;

21. meni, da bi morala biti poročila o preglednosti, ki jih bodo pripravili platforme in 
pristojni nacionalni organi, na voljo temu organu EU, ki bi moral biti zadolžen za 
pripravo letnih poročil, ki bodo zagotovila strukturirano analizo o odstranitvi in 
blokiranju nezakonitih vsebin na ravni EU;
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22. poudarja, da ta organ EU ne bi smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, temveč bi moral 
na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo analizirati, ali in kako ponudniki digitalnih 
storitev razširjajo nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ pooblastila za naložitev 
sorazmernih glob ali drugih popravnih ukrepov, ko platforme ne zagotovijo pravočasno 
zadostnih informacij o svojih postopkih ali algoritmih;

23. poudarja, da je treba povečati vlogo uporabnikov pri uveljavljanju svojih temeljnih 
pravic na spletu, vključno z lahko dostopnimi pritožbenimi postopki, pravnimi sredstvi, 
vzgojnimi ukrepi in ozaveščanjem o vprašanjih varstva podatkov;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Vpliv digitalnih storitev na vsakdanje življenje in količina vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, 
so se od sprejetja direktive o elektronskem poslovanju pred 20 leti močno povečali. Čeprav je 
bil ukrep temelj za porast digitalnih storitev v Uniji, sta današnja razširjenost nezakonitih 
vsebin na spletu in pomanjkanje prave preglednosti v zvezi s tem, kako ponudniki digitalnih 
storitev ravnajo z njim, pokazala, da je potrebna reforma.

Raziskali smo pot prostovoljnega sodelovanja in samoregulacije, ki je bila do neke mere 
uspešna, vendar se je sama izkazala za nezadostno, kot je razvidno iz vse večjega števila 
držav članic, ki so sprejele nacionalno zakonodajo za boj proti nezakonitim vsebinam, ker 
obstoječi okvir ne obravnava družbenih pomislekov v zadostni meri.

Poročevalec zato pozdravlja zavezo Komisije, da bo predstavila novi akt o digitalnih 
storitvah. Namen tega poročila je zagotoviti informacije o elementih, ki bi jih bilo treba 
vključiti v novi akt z vidika temeljnih pravic in varstva podatkov.

V zvezi s tem poročevalec meni, da nas spoštovanje temeljnih pravic in varstva podatkov 
zavezuje, da nezakonite spletne vsebine obravnavamo enako strogo kot vsebine zunaj spleta, 
brez nesorazmernih omejitev svobode izražanja. Pravica do svobode izražanja lahko zajema 
specifično vsebino v eni državi članici, vendar ne v drugi, v številnih primerih pa je potrebno 
prefinjeno umeščanje v kontekst. Ta odgovornost neizogibno vključuje razlago prava, česar se 
ne bi smelo zaupati zasebnim podjetjem. Poudariti je treba, da javni organi ne morejo 
razpravljati o vsakem posameznem vsebinskem vnosu, zato bo treba najti smiseln 
soupravljalski pristop.

Poročevalec meni, da bi moral akt o digitalnih storitvah temeljiti na obstoječi zakonodaji 
Unije, vključno s splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah, ter jo v celoti spoštovati. Kar zadeva veljavna pravila iz direktive o 
elektronskem poslovanju, poročevalec priporoča, da se ohranijo prepoved splošne obveznosti 
spremljanja, omejena odgovornost za vsebino in klavzula o notranjem trgu, da bi se izognili 
prekomerni usklajenosti in nepotrebnim regulativnim bremenom. Za učinkovitejše 
obravnavanje nezakonitih vsebin bi bilo treba uvesti pravne obveznosti za ponudnike 
digitalnih storitev glede smiselne preglednosti, usklajenih postopkov in postopkovnih 
jamstev, odgovornosti za moderiranje vsebin ter proaktivnih ukrepov za obravnavanje pojava 
nezakonitih vsebin v zvezi njihovimi storitvami. Ustanoviti bi bilo treba neodvisen organ 
Unije, ki bi izvajal nadzor nad postopkovnimi prizadevanji ponudnikov digitalnih storitev, 
analiziral, ali ti ali algoritmi, ki jih uporabljajo, povzročajo širitev nezakonitih vsebin, po 
potrebi uvedel sorazmerne kazni in opravil strukturirano analizo odstranjevanja nezakonite 
vsebine na ravni Unije.

Nezakonitih vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter sodstvo nadalje ukrepati. Poročevalec v zvezi s 
tem poziva k boljšemu sodelovanju med ponudniki digitalnih storitev in pristojnimi organi v 
vsej Uniji.


