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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia (EK) 12. septembra 2018 uverejnila návrh týkajúci sa boja proti šíreniu 
teroristického obsahu online prostredníctvom vytvorenia jasného a harmonizovaného 
právneho rámca na predchádzanie zneužívaniu hostingových služieb.

Spravodajkyňa berie tento návrh na vedomie. Jeho cieľom je objasniť právnu zodpovednosť 
poskytovateľov hostingových služieb, ktorí musia prijať všetky vhodné, zmysluplné 
a primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb a na rýchle a účinné odhalenie 
a odstránenie teroristického obsahu na internete. 

Spravodajkyňu však znepokojuje viacero aspektov v prístupe EK, a to najmä v súvislosti 
so stupňom dodržiavania základných práv, ako sú sloboda prejavu a právo na prístup 
k informáciám, ako aj s pluralitou médií. Predložený návrh zároveň vytvára niekoľko 
právnych problémov vo vzťahu k platným predpisom, najmä pokiaľ ide o jeho súlad 
so smernicami 2000/31/ES1 a 2018/1808/EÚ2. 

Spravodajkyňa považuje za zásadne dôležité, aby navrhované nariadenie neohrozilo základné 
práva ani existujúci právny rámec EÚ a aby sa od nich ani neodchyľovalo.  Na vyriešenie 
týchto problémov preto navrhuje viacero pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je právne 
objasniť niektoré z dotknutých otázok.

Hlavné body návrhu stanoviska:

i) Vymedzenie pojmov (článok 2)

Poskytovatelia hostingových služieb

Navrhované vymedzenie tohto pojmu je príliš široké a právne nejasné. Neúmyselne by mohlo 
zahŕňať aj značný počet poskytovateľov, ktorí by do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
nemali patriť. Spravodajkyňa navrhuje zúžiť toto vymedzenie tak, aby zahŕňalo iba tých 
poskytovateľov hostingových služieb, ktorí používateľom umožňujú sprístupniť obsah širokej 
verejnosti.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych 
aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom 
obchode (smernica o elektronickom obchode), (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa 
mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným 
právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych 
službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69 -
92.
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Teroristický obsah

Rovnako by sa malo lepšie objasniť vymedzenie pojmu „teroristický obsah“. Spravodajkyňa 
navrhuje zosúladiť ho so smernicou 2017/541/EÚ a tiež explicitne vylúčiť všetok materiál 
používaný na vzdelávacie, žurnalistické a výskumné účely. 

ii) Príkazy na odstránenie (článok 4)

Príslušné orgány

Na základe odseku 1 sa príslušnému orgánu udeľuje právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa 
od poskytovateľa hostingových služieb vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah alebo 
znemožnil prístup k nemu. Spravodajkyňa sa domnieva, že právomoc prijímať takéto 
rozhodnutia by mali mať len súdne orgány, ktoré majú dostatočné odborné znalosti 
na vydanie platného príkazu na odstránenie. 

Lehota na vykonanie príkazu na odstránenie

Na základe odseku 2 sú poskytovatelia hostingových služieb povinní odstrániť teroristický 
obsah alebo znemožniť prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie. 
Napriek tomu, že poskytovatelia by mali odstránenie teroristického obsahu alebo 
znemožnenie prístupu k nemu vykonať čo najskôr, jedna hodina sa javí ako príliš krátky čas 
na splnenie príkazu na odstránenie.  Väčšina poskytovateľov, najmä MSP, nemá dostatočné 
zdroje na to, aby dokázali takýto príkaz vykonať v danej lehote.  Takáto krátka lehota a prísne 
sankcie, ktoré sa poskytovateľom ukladajú podľa článku 18 v prípade nesplnenia príkazu, by 
tiež znamenali, že dotknuté strany by v praxi nemali právo ani možnosť takýto príkaz 
spochybniť. Mohlo by to viesť k zneužívaniu situácie a zároveň by nebola dostatočne 
zabezpečená ochrana základných práv. Treba poznamenať, že obsah tvorený pohyblivými 
obrazovými súbormi alebo zvukovými súbormi môže niekedy trvať dlhšie ako jednu hodinu.

Je preto potrebný dostatočný čas na splnenie príkazov na odstránenie takéhoto obsahu. „Jedna 
hodina“ by sa mala nahradiť spojením „bez zbytočného odkladu“. Umožnilo by sa tým, aby 
poskytovatelia mohli príkazy na odstránenie vykonať rozvážnym a primeraným spôsobom. 

Výnimky 

V odsekoch 7 a 8 sa uvádzajú možné výnimky, keď poskytovatelia hostingových služieb 
nemôžu splniť príkaz na odstránenie z dôvodu vyššej moci, faktickej nemožnosti vykonať ho, 
zjavných chýb alebo nedostatočných informácií. Spravodajkyňa ich však považuje za príliš 
obmedzené a navrhuje doplniť výnimky z technických alebo prevádzkových dôvodov. 

iii) Proaktívne opatrenia (článok 6)

Podľa článku 6 musia poskytovatelia hostingových služieb v prípade potreby prijať 
proaktívne opatrenia na ochranu svojich služieb pred šírením teroristického obsahu online. 
Musia tiež podávať správy o konkrétnych proaktívnych opatreniach, ktoré prijali s cieľom 
zabrániť opätovnému nahratiu obsahu, ktorý bol predtým odstránený, resp. ku ktorému bol 
znemožnený prístup.
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Spravodajkyňa považuje tento článok za veľmi problematický. Mohol by totiž viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti poskytovateľov hostingových služieb monitorovať, čo by 
bolo v rozpore s článkom 15 smernice 2000/31/ES.

Komisia sa síce snaží tento problém obísť poskytnutím určitých právnych záruk, keď v citácii 
19 uvádza, že „rozhodnutie o uložení takýchto osobitných proaktívnych opatrení by v zásade 
nemalo viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať“, ale celkom jasne to nepostačuje 
ako záruka toho, že sa všeobecná povinnosť monitorovať skutočne neuloží. Práve naopak, 
Komisia tvrdí, že „vzhľadom na mimoriadne závažné riziká spojené so šírením teroristického 
obsahu“ by štáty mali mať možnosť „výnimočne [sa] odchýliť od tejto zásady podľa rámca 
EÚ“. Viedlo by to k zásadnému posunu v existujúcom právnom prístupe, pokiaľ ide 
o povinnosti online hostingových služieb a ich režim zodpovednosti, a zároveň by to 
dramaticky ovplyvnilo základné práva.

Článok 6 je okrem toho problematický aj vo vzťahu k smernici 2018/1808/EÚ.  Proaktívne 
opatrenia by museli prijať aj poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí (VSP), ktorí patria 
do rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia. V článku 28b ods. 1 smernice sa vyžaduje, 
aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí „prijali vhodné opatrenia na ochranu širokej 
verejnosti (...) pred programami s obsahom, ktorého šírenie predstavuje činnosť, ktorá je 
podľa práva Únie trestným činom, konkrétne verejné podnecovanie k páchaniu trestného činu 
terorizmu ustanoveného v článku 5 smernice (EÚ) 2017/541“. Zároveň sa v tomto článku 
jasne uvádza, že takého opatrenia „nesmú viesť k žiadnym kontrolným opatreniam ex ante 
alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice 
2000/31/ES“. Zdá sa preto, že proaktívne opatrenia sú nezlučiteľné so zákazom kontroly ex 
ante a filtrovania obsahu pri nahrávaní, ktorý ustanovuje smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách.

V tejto súvislosti a vzhľadom na právne rozpory medzi navrhovaným nariadením 
a smernicami 2000/31/ES a 2018/1808/EÚ spravodajkyňa navrhuje, aby sa článok 6 vypustil.

iv) Sankcie

V článku 18 sa ustanovuje súbor sankcií, ktoré sa môžu poskytovateľom hostingových služieb 
uložiť v prípade porušenia povinností podľa tohto nariadenia. Pre prípady systematického 
neplnenia príkazov na odstránenie obsahu sa stanovujú vysoké finančné sankcie. 
Spravodajkyňa zastáva názor, že sankcie by mali stanoviť členské štáty na vnútroštátnej 
úrovni, a to primeraným a uskutočniteľným spôsobom. Členské štáty by tiež mali rozhodovať 
o tom, či poskytovateľom uložia alebo neuložia finančné sankcie. Navrhuje preto, aby sa 
finančné sankcie, ktoré navrhuje Komisia, vypustili. Zabránilo by sa tým prílišnej záťaži 
malých poskytovateľov, ktorí by nemuseli takéto finančné sankcie prežiť, a zároveň by sa 
zabránilo vzniku situácie, keď by spoločnosti nadmerne blokovali a odstraňovali obsah, aby 
sa chránili pred možnými finančnými postihmi.

Spravodajkyňa vychádza z týchto hlavných bodov a predkladá súbor pozmeňujúcich návrhov, 
ktorých cieľom je právne objasniť rozličné otázky súvisiace s rešpektovaním základných 
práv, mechanizmami nápravy a právom na odvolanie. 

Napokon by chcela pripomenúť niekoľko základných zásad, ktoré sú mimoriadne dôležité 
z hľadiska predchádzania radikalizácii a násilnému extrémizmu a ktoré značne presahujú 
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akékoľvek opatrenia, ktoré Únia môže prijať v rámci boja proti šíreniu teroristického obsahu 
online. Mediálna a digitálna gramotnosť všetkých občanov bez ohľadu na vek má zásadný 
význam. Medzi hlavné kroky, ktoré by Únia mohla v tejto súvislosti podniknúť na 
predchádzanie radikalizácii, by malo patriť zabezpečenie súdržnosti jej politiky 
a podporovanie užšej spolupráce s občianskou spoločnosťou a poskytovateľmi online služieb 
v záujme riešenia výziev, ktoré prináša internet. Treba viac motivovať mladých ľudí k tomu, 
aby pri extrémistických správach, s ktorými sa stretnú na internete, využívali kritické 
myslenie. Mimoriadne dôležité sú aj osvedčené postupy a výskum zameraný na začlenenie 
mediálnej gramotnosti do formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej 
v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
zakladajúce výnimku zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby bol dotknutý 
článok 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, nemali mať 
vplyv na výnimku zo zodpovednosti 
udelenú poskytovateľovi hostingových 
služieb. Toto nariadenie by nemalo mať
vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
zakladajúce výnimku zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

__________________ __________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
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17.7.2000, s. 1). 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť právny súlad s platným právnym rámcom EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, 
s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý 
majú sloboda prejavu a právo na 
informácie, čo sú jedny zo základných 
pilierov pluralistickej, demokratickej 
spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je 
Únia založená. Opatrenia, ktoré 
predstavujú zásah do slobody prejavu 
a práva na informácie, by mali byť presne 
zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť 
na predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na 
právo prijímať a odovzdávať informácie 
zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení 
ústrednej úlohy poskytovateľov 
hostingových služieb pri uľahčovaní 
verejnej diskusie a prijímaní a šírení 
faktov, názorov a myšlienok v súlade so 

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň zabezpečuje 
ochranu dotknutých základných práv. 
Zahŕňa právo na rešpektovanie 
súkromného života a na ochranu osobných 
údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, 
právo na slobodu prejavu vrátane slobody 
prijímať a rozširovať informácie, ako aj 
slobodu podnikania a zásadu 
nediskriminácie. Príslušné súdne orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, s náležitým 
ohľadom na slobodu prejavu, právo na 
zdieľanie informácií, ako aj pluralitu 
médií, ktoré patria medzi základné piliere
pluralistickej, demokratickej spoločnosti 
a hodnoty, na ktorých je Únia založená.
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zákonom.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali dôsledne dodržiavať 
základné práva. Toto nariadenie by za žiadnych okolností nemalo ohroziť ani oslabiť 
rešpektovanie slobody prejavu, práva na informácie ani plurality médií.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb služieb a poskytovateľov obsahu 
účinne namietať proti príkazom na 
odstránenie na súde členského štátu, 
ktorého orgány toto rozhodnutie vydali.

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali, ako aj možnosť 
poskytovateľov hostingových služieb 
namietať proti rozhodnutiu o uložení 
sankcií na súde členského štátu, v ktorom 
sú usadení alebo v ktorom majú právneho 
zástupcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, 
v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, 
ako aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť 
a ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene.
Obsah šírený na účely vzdelávania, 
novinárstva alebo výskumu by mal byť 
primerane chránený. Okrem toho by sa
vyjadrovanie radikálnych, polemických 
alebo kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach
nemalo považovať za teroristický obsah.

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné súdne 
orgány s cieľom zabrániť šíreniu 
teroristického obsahu online, by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť vymedzenie 
teroristického obsahu, a to na základe 
vymedzenia teroristických trestných činov 
obsiahnutého v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5419 a tak, 
aby zahŕňalo text, obrázky, zvukové 
záznamy a videá. Obsah šírený na 
vzdelávacie, žurnalistické alebo výskumné 
účely by sa však nemal považovať za 
teroristický obsah, a preto by mal byť 
vyňatý z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Rovnako by sa za teroristický
obsah nemalo považovať vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach.
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__________________ __________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť rozsah pôsobnosti nariadenia a to, čo sa môže na účely tohto nariadenia 
považovať za teroristický obsah. Z vymedzenia tohto pojmu by sa mal výslovne vylúčiť 
materiál používaný na vzdelávacie, žurnalistické a výskumné účely, ako aj všetky
kontroverzné názory alebo stanoviská, ktoré prispievajú k demokratickej diskusii v pluralitnej 
spoločnosti. Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mala zabezpečiť sloboda prejavu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať len na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú takýto 
materiál širokej verejnosti, čo znamená, že 
poskytovatelia obsahu vopred neurčujú 
rozsah potenciálnych používateľov tohto 
obsahu. Medzi takýchto poskytovateľov 
služieb patria platformy na zdieľanie 
videí, platformy sociálnych médií, 
strímingové služby, služby na zdieľanie 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
a uchovávacie služby s výnimkou 
poskytovateľov cloudových hostingových 
služieb na zdieľanie obsahu medzi 
podnikmi, a to v rozsahu, v akom 
sprístupňujú materiál širokej verejnosti. 
Na účely tohto nariadenia by preto z jeho 
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uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby
v rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené 
v tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby 
v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

rozsahu pôsobnosti mali byť vyňaté služby 
samotného prenosu („mere conduit“) a
iné služby elektronickej komunikácie v 
zmysle európskeho kódexu elektronickej 
komunikácie, poskytovatelia služieb 
vyrovnávacej pamäte, či iné služby 
poskytované v iných vrstvách 
infraštruktúry internetu, ako sú registre a 
registrátori, systém názvov domén (DNS) 
alebo pridružené služby, ako sú platobné 
služby alebo služby ochrany pred útokmi 
DDoS, interpersonálne komunikačné 
služby, ktoré umožňujú priamu 
interpersonálnu a interaktívnu výmenu 
informácií medzi pevne stanoveným 
počtom osôb, pričom osoby, ktoré 
komunikáciu začali alebo sa na nej 
zúčastňujú, určujú jej prijímateľov. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby 
v jednom členskom štáte alebo vo
viacerých členských štátoch. Samotná 
prístupnosť webovej lokality poskytovateľa 
služieb, resp. jeho e-mailovej adresy 
a iných kontaktných údajov, v jednom 
alebo viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, ktorých poskytovateľov hostingových služieb definícia zahŕňa. Mala by 
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sa vzťahovať len na tých poskytovateľov služieb, ktorí uchovávajú materiál, ktorý sa 
sprístupňuje širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala 
znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. Povinná starostlivosť by 
mala zahŕňať to, že poskytovatelia 
hostingových služieb budú pri uplatňovaní 
tohto nariadenia konať dôsledne, 
primeraným a nediskriminačným 
spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý 
uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich 
vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa 
odstráneniu obsahu, ktorý nie je 
teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu 
a právo na informácie.

(12) Bez toho, aby bol dotknutý článok 
15 smernice 2000/31/ES, by 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
uplatňovať určitú povinnú starostlivosť s 
cieľom odrádzať od šírenia teroristického 
obsahu v ich službách. Povinná 
starostlivosť by mala zahŕňať to, že 
poskytovatelia hostingových služieb budú 
pri uplatňovaní tohto nariadenia konať 
dôsledne, primeraným a nediskriminačným 
spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý 
uchovávajú, a jeho sprístupňovanie širokej 
verejnosti, najmä pri uplatňovaní svojich 
vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa 
odstráneniu obsahu, ktorý nie je 
teroristickým obsahom. Pri odstraňovaní 
obsahu alebo znemožňovaní prístupu 
k nemu by sa mala riadne dodržiavať
sloboda prejavu a právo na informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť právny súlad navrhovaného nariadenia so smernicou 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 

(13) Príslušné súdne orgány členských 
štátov by mali posúdiť, či je obsah 
teroristickým obsahom, a vydať právny 
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poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah 
v rámci služieb online, sa týmto 
ustanovením ukladajú poskytovateľom
hostingových služieb povinnosti
zabezpečiť, aby bol teroristický obsah 
uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

príkaz so žiadosťou, aby poskytovatelia 
hostingových služieb takýto obsah buď 
odstránili, alebo aby k nemu znemožnili 
prístup. So zreteľom na rýchlosť, akou sa 
šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, by poskytovatelia hostingových 
služieb mali zabezpečiť, aby bol tento
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu, bez 
zbytočného odkladu od prijatia tohto 
príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov 
hostingových služieb, či príslušný obsah 
odstránia, alebo či k nemu znemožnia 
prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 

(14) Príslušné súdne orgány by mali
doručiť príkaz na odstránenie priamo 
adresátovi a kontaktnému miestu 
prostredníctvom akéhokoľvek 
elektronického prostriedku, ktorý 
umožňuje vyhotoviť písomný záznam za 
takých podmienok, ktoré umožnia 
poskytovateľovi služieb overiť pravosť, 
vrátane presného dátumu a času odoslania 
a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 



PE632.087v01-00 14/39 PA\1172153SK.docx

SK

doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
910/201412.

kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
910/201412.

__________________ __________________

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu 
vo svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia 
v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie 
a hlásení adresovaných poskytovateľovi 

vypúšťa sa
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hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, 
najmä pokiaľ ide o manuálny dohľad 
a overovanie, aby sa v príslušných 
prípadoch vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb, alebo 
sa k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť 
so zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol 
odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup na základe príkazu 
na odstránenie alebo hlásení, ktoré im 
boli doručené, na základe porovnania 
s verejnými alebo súkromnými nástrojmi 
obsahujúcimi známy teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu 
nového teroristického obsahu, a to tak, že 
buď využijú takéto nástroje, ktoré sú 
dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami 
vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal 
podať správu o konkrétnych proaktívnych 
opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný 
orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia 
účinné a primerané a či, v prípade, že sa 
používajú automatizované prostriedky, 
poskytovateľ hostingových služieb má 
potrebné kapacity na manuálny dohľad
a overovanie. Pri posudzovaní účinnosti 
a primeranosti opatrení by príslušné 
orgány mali zohľadniť príslušné 
parametre vrátane počtu príkazov na 
odstránenie a hlásení, ktoré boli 
príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho 
ekonomické možnosti a vplyv jeho služby 
na šírenie teroristického obsahu 
(napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. 
Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká 
spojené so šírením teroristického obsahu 
by rozhodnutia prijaté príslušnými 
orgánmi na základe tohto nariadenia 
mohli mať výnimku od prístupu 
stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného 
záujmu a príslušnými základnými 
právami, najmä právom na slobodu 
prejavu a právom na informácie, ako aj 
právom na slobodu podnikania, a mal by 
poskytnúť primerané odôvodnenie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov.

(25) Postupy podávania sťažností
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť účinné a 
ľahko použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a nápravné mechanizmy s 
cieľom zabezpečiť, aby sa sťažnosti 
vybavovali bezodkladne a pri plnej 
transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov. Členské štáty 
by tiež mali zaručiť, aby poskytovatelia 
hostingových služieb a poskytovatelia 
obsahu mohli účinne vykonávať svoje 
právo na súdnu nápravu. Okrem toho by 
poskytovatelia obsahu, ktorých obsah bol 
odstránený na základe príkazu na 
odstránenie, mali mať právo na účinný 
súdny prostriedok nápravy v súlade 
s článkom 19 ZEÚ a článkom 47 Charty 
základných práv Európskej únie. Na 
vnútroštátnej úrovni by sa mali zaviesť 
účinné odvolacie mechanizmy, aby sa 
zabezpečilo právo každej strany, ktorej sa 
príkaz na odstránenie vydaný príslušným 
súdnym orgánom týka, odvolať sa na 
súdny orgán. Odvolacím konaním nie je 
dotknuté rozdelenie kompetencií 
vo vnútroštátnych súdnych systémoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že 
prístup k tomu obsahu bol znemožnený 
v súlade s týmto nariadením. Na 
požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie 
informácie o dôvodoch, ako aj 
o možnostiach, ktoré má poskytovateľ 
obsahu, pokiaľ ide o napadnutie 
príslušného rozhodnutia. Ak príslušné 
orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

(26) Na všeobecnejšej úrovni si účinná
právna ochrana podľa článku 19 Zmluvy 
o EÚ a článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie vyžaduje, aby boli osoby 
schopné zistiť dôvody, na základe ktorých 
bol obsah, ktorý nahrali, odstránený, alebo 
na základe ktorých bol k nemu 
znemožnený prístup. Na tento účel by 
poskytovateľ hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali vždy, keď je to možné, 
akýmkoľvek dostupným spôsobom 
informovať poskytovateľa obsahu 
o obsahu, ktorý poskytovateľ 
hostingových služieb odstránil. Ak však 
príslušné súdne orgány rozhodnú, že 
z dôvodov verejnej bezpečnosti, a to aj 
v kontexte vyšetrovania, sa považuje za 
nevhodné alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií.
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by 
sa mali uložiť finančné sankcie, by sa 
mali náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

(38) Členské štáty by mali stanoviť 
sankcie na zabezpečenie účinného 
vykonávania povinností podľa tohto 
nariadenia zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb. Členské štáty by 
mali prijať pravidlá upravujúce takéto 
sankcie, ktoré by mali byť primerané a
uskutočniteľné a mali by zohľadňovať 
veľkosť a povahu dotknutého 
poskytovateľa hostingových služieb. Pri 
rozhodovaní o uložení finančných sankcií 
by členské štáty mali náležite zohľadniť 
finančné zdroje daného poskytovateľa.
Prísne sankcie by sa mali ukladať, ak 
poskytovateľ hostingových služieb 
systematicky neodstraňuje teroristický 
obsah, resp. k nemu systematicky 
neznemožňuje prístup. Nezabezpečenie 
súladu v jednotlivých prípadoch by sa 
mohlo sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie, ale aby 
nemotivovali k svojvoľnému 
odstraňovaniu obsahu, ktorý nie je 
teroristickým obsahom. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali na vnútroštátnej úrovni zaviesť sankcie, ktoré by sa ukladali 
poskytovateľom hostingových služieb, ktorí nesplnia príkaz na odstránenie. Tieto sankcie by 
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mali byť uskutočniteľné a primerané a mali by zohľadňovať veľkosť daného poskytovateľa. 
Ťažké finančné postihy by mohli dramaticky ovplyvniť menších poskytovateľov hostingových 
služieb a mohli by predstavovať príliš veľkú záťaž ohrozujúcu ich udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online bez toho, aby 
bola dotknutá povinnosť dodržiavať 
základné práva a základné právne zásady 
zakotvené v článku 6 ZEÚ. Stanovujú sa 
v ňom najmä:

Or. en

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité pripomenúť, že navrhované nariadenie a jeho rozsah pôsobnosti by sa 
mali vykonávať za prísneho dodržiavania základných práv, najmä slobody prejavu a práva 
na informácie, ako aj plurality médií. Navrhované nariadenie by nemalo za žiadnych 
okolností narušiť či ohroziť tieto práva ani im byť nadradené.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s dotknutými príslušnými súdnymi
orgánmi v iných členských štátoch, 
poskytovateľmi hostingových služieb 
a v prípade potreby príslušnými orgánmi 
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Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

(1) „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania materiálu poskytnutého
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií širokej verejnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „poskytovatelia hostingových služieb“, ktoré navrhuje Komisia, je príliš 
široké. Malo by sa lepšie objasniť a malo by byť zamerané len na „sprístupňovanie materiálu 
širokej verejnosti“. Šírenie obsahu obmedzenému počtu používateľov alebo na súkromnej 
báze by malo byť z rozsahu pôsobnosti vyňaté.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

(4) „teroristické trestné činy“ sú 
jedným z úmyselných činov uvedených
v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

(5) „teroristický obsah“ je akýkoľvek 
materiál okrem materiálu používaného na 
vzdelávacie, žurnalistické a výskumné 
účely, ktorý môže prispieť k páchaniu 
úmyselných činov, ktoré predstavujú 
trestné činy podľa vnútroštátneho práva 
uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) 
smernice 2017/541/EÚ, prostredníctvom

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

a) podnecovania na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovania, v dôsledku ktorého vzniká 
nebezpečenstvo spáchania týchto činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania
k teroristickým trestným činom;

b) navádzania osôb alebo skupiny 
osôb na prispievanie k teroristickým 
trestným činom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti
na teroristickej skupine alebo jej podporou
v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 
2017/541;

c) propagácie činností teroristickej 
skupiny, a to najmä navádzaním osôb 
alebo skupiny osôb na účasť na trestných 
činnostiach teroristickej skupiny v zmysle 
článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541
alebo na podporu týchto činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

(6) „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu širokej 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti“ je ústredie alebo sídlo, kde sa 
vykonávajú hlavné finančné operácie 
a prevádzková kontrola.

(9) „hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti“ je ústredie alebo sídlo, kde sa 
vykonávajú hlavné finančné operácie 
a prevádzková kontrola v Únii.

Or. en



PA\1172153SK.docx 25/39 PE632.087v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb prijmú vhodné, zmysluplné 
a primerané opatrenia v súlade s týmto 
nariadením proti šíreniu teroristického 
obsahu a na ochranu používateľov pred 
teroristickým obsahom. V tejto súvislosti 
musia konať dôsledne, primerane 
a nediskriminačne a s náležitým ohľadom 
na základné práva používateľov, pričom 
zohľadnia základný význam slobody
prejavu a práva na informácie v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb prijmú vhodné, zmysluplné 
a primerané opatrenia v súlade s týmto 
nariadením proti šíreniu teroristického 
obsahu a na ochranu používateľov pred 
teroristickým obsahom. V tejto súvislosti 
musia konať dôsledne, primerane 
a nediskriminačne a náležite dodržiavať
základné práva používateľov, najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb zahrnú do svojich podmienok 
ustanovenia na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, a tieto podmienky 
uplatnia.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 
14 a 15 smernice 2000/31/ES, 
poskytovatelia hostingových služieb 
zahrnú do svojich podmienok ustanovenia 
o tom, že nebudú uchovávať teroristický 
obsah, a prijmú vhodné opatrenia na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia platforiem na 
zdieľanie videí, ktorí spĺňajú kritériá 
vymedzenia pojmu „poskytovateľa 
hostingových služieb“ uvedeného 
v článku 1 ods. 1, prijmú vhodné 
opatrenia na riešenie šírenia 
teroristického obsahu v súlade s článkom 
28b ods. 1 písm. c) a ods. 3 smernice 
2018/1808/EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Revidovaná smernica o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb sa zaoberá otázkou 
šírenia teroristického obsahu online na platformách zdieľania videí. Tieto platformy musia 
prijať vhodné opatrenia na ochranu širokej verejnosti pred obsahom, ktorý obsahuje verejné 
podnecovanie na spáchanie teroristického činu. V smernici sa výslovne vylučuje možnosť, že 
by prijímanie takýchto opatrení platformami mohlo viesť k nejakým kontrolným opatreniam 
ex ante alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice 
2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný orgán má právomoc 
vydať rozhodnutie, ktorým sa od 
poskytovateľa hostingových služieb 
vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah 
alebo znemožnil prístup k nemu.

1. Príslušný súdny orgán má 
právomoc vydať rozhodnutie, ktorým sa od 
poskytovateľa hostingových služieb 
vyžaduje, aby odstránil teroristický obsah 
alebo znemožnil prístup k nemu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb odstránia teroristický obsah alebo 
znemožnia prístup k nemu do jednej 
hodiny od prijatia príkazu na odstránenie.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 
14 a 15 smernice 2000/31/ES, 
poskytovatelia hostingových služieb 
odstránia teroristický obsah alebo 
znemožnia prístup k nemu bez zbytočného 
odkladu po prijatí príkazu na odstránenie.

Or. en

Odôvodnenie

Pre väčšinu poskytovateľov je navrhovaná jednohodinová lehota na splnenie príkazu na 
odstránenie nereálna a v praxi nerealizovateľná. A hoci sa v článku 4 návrhu nariadenia 
uvádzajú dôvody, pre ktoré poskytovateľ nemusí splniť príkaz v navrhovanej lehote, je 
dôležité zabezpečiť, aby sa toto ustanovenie mohlo vykonávať účinným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nemôže splniť príkaz na 
odstránenie z dôvodu vyššej moci alebo
faktickej nemožnosti vykonať ho, ktorú 
poskytovateľovi hostingových služieb 
nemožno pripísať na zodpovednosť, bez 
zbytočného odkladu informuje príslušný 
orgán a vysvetlí dôvody, pričom použije 
vzor stanovený v prílohe III. Lehota 
uvedená v odseku 2 sa začne uplatňovať, 
hneď ako pominú uvedené dôvody.

7. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nemôže splniť príkaz na 
odstránenie z dôvodu vyššej moci,
faktickej nemožnosti vykonať ho, ktorú 
poskytovateľovi hostingových služieb 
nemožno pripísať na zodpovednosť, alebo 
z technických či prevádzkových dôvodov 
bez zbytočného odkladu informuje 
príslušný orgán a vysvetlí dôvody, pričom 
použije vzor stanovený v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem vyššej moci alebo dôvodov mimo kontroly príslušného poskytovateľa môžu existovať aj 
iné dôvody, napríklad technické alebo prevádzkové príčiny, ktoré by mohli dotknutému 
poskytovateľovi brániť vo vykonaní príkazu na odstránenie.



PE632.087v01-00 28/39 PA\1172153SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nemôže splniť príkaz na 
odstránenie, pretože príkaz na odstránenie 
obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje 
dostatočné informácie na vykonanie tohto 
príkazu, bez zbytočného odkladu informuje 
príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, 
pričom použije vzor stanovený v prílohe 
III. Lehota uvedená v odseku 2 sa začne 
uplatňovať, hneď ako sa poskytne 
ozrejmenie.

8. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nemôže splniť príkaz na 
odstránenie, pretože príkaz na odstránenie 
obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje 
dostatočné informácie na vykonanie tohto 
príkazu, bez zbytočného odkladu informuje 
príslušný orgán a požiada o ozrejmenie, 
pričom použije vzor stanovený v prílohe 
III.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Po tom, ako sa príkaz na 
odstránenie stane konečným, príslušný 
orgán, ktorý ho vydal, informuje príslušný 
orgán dohľadu nad vykonávaním 
proaktívnych opatrení uvedený v článku 
17 ods. 1 písm. c). Rozhodnutie 
o odstránení sa stane konečným, ak 
nebolo podané odvolanie v lehote podľa 
platného vnútroštátneho práva, resp. keď 
bolo toto rozhodnutie po odvolaní 
potvrdené.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 6.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nemôže splniť príkaz na 
odstránenie z technických či 
prevádzkových dôvodov, bez zbytočného 
odkladu o tom informuje príslušný súdny 
orgán a vysvetlí dôvody a opíše opatrenia, 
ktoré plánuje prijať na dosiahnutie 
úplného súladu s príkazom na 
odstránenie, pričom použije vzor 
stanovený v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zachovanie súladu s článkom 4 ods. 7.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

1. Príslušný súdny orgán podľa 
článku 4 ods. 1 predloží kópiu príkazu na 
odstránenie príslušnému súdnemu orgánu 
v zmysle článku 17 ods. 1 písm. a) 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
hlavné miesto podnikateľskej činnosti 
poskytovateľa hostingových služieb, vtedy, 
keď tento príkaz zasiela poskytovateľovi 
hostingových služieb v súlade s článkom 4 
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ods. 5.

2. Ak má príslušný súdny orgán 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
hlavné miesto podnikateľskej činnosti 
poskytovateľa hostingových služieb, 
opodstatnené dôvody domnievať sa, že 
príkaz na odstránenie môže ovplyvniť 
základné záujmy tohto členského štátu, 
informuje o tom vydávajúci príslušný 
orgán.

3. Príslušný súdny orgán vezme tieto 
okolnosti do úvahy a v prípade potreby 
príkaz na odstránenie stiahne alebo 
upraví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že článok 6 v znení navrhnutom Komisiou nie je v súlade so smernicami 2000/31/ES a 
2018/1808/EÚ. Spravodajkyňa plne podporuje predchádzanie šíreniu teroristického obsahu 
na internete, ale nemožno ho podporovať ani vykonávať týmto spôsobom, v úplnom rozpore s 
platnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb stanovia vo svojich podmienkach 
vlastnú politiku predchádzania šíreniu 

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb stanovia vo svojich podmienkach 
vlastnú politiku predchádzania šíreniu 
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teroristického obsahu vrátane prípadného 
zmysluplného vysvetlenia fungovania 
proaktívnych opatrení, ako aj používania 
automatizovaných nástrojov.

teroristického obsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie o opatreniach 
poskytovateľa hostingových služieb na 
účely zabránenia opätovnému nahratiu 
obsahu, ktorý bol predtým odstránený, 
resp. ku ktorému bol znemožnený prístup, 
pretože sa považoval za teroristický obsah;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) počet odstráneného teroristického 
obsahu, resp. teroristického obsahu, ku 
ktorému bol znemožnený prístup, na 
základe príkazov na odstránenie, hlásení
alebo proaktívnych opatrení;

c) počet odstráneného teroristického 
obsahu, resp. teroristického obsahu, ku 
ktorému bol znemožnený prístup, na 
základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení;
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa

Záruky týkajúce sa využívania 
a vykonávania proaktívnych opatrení

1. Ak poskytovatelia hostingových 
služieb používajú automatizované nástroje 
podľa tohto nariadenia v súvislosti 
s obsahom, ktorý uchovávajú, musia 
poskytnúť účinné a primerané záruky na 
zabezpečenie toho, aby rozhodnutia 
prijaté v súvislosti s týmto obsahom, a to 
najmä rozhodnutia o odstránení alebo 
o znemožnení prístupu k obsahu, ktorý sa 
považuje za teroristický, boli presné 
a dobre podložené.

2. Záruky zahŕňajú najmä manuálny 
dohľad a prípadne overovanie, a to 
v každom prípade vtedy, ak sa vyžaduje 
podrobné posúdenie príslušného obsahu 
s cieľom určiť, či sa má považovať za 
teroristický, alebo nie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú účinné a prístupné 
mechanizmy umožňujúce poskytovateľom 
obsahu, ktorých obsah bol odstránený, 
resp. ku ktorému bol znemožnený prístup
v dôsledku hlásenia podľa článku 5 alebo 
proaktívnych opatrení podľa článku 6, 
podať sťažnosť voči konaniu 
poskytovateľa hostingových služieb 
s cieľom opätovného sprístupnenia obsahu.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy umožňujúce 
poskytovateľom obsahu, ktorých obsah bol 
odstránený, resp. ku ktorému bol 
znemožnený prístup, podať sťažnosť voči 
konaniu poskytovateľa hostingových 
služieb s cieľom opätovného sprístupnenia 
obsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné 
orgány mali potrebné kapacity a dostatočné 
zdroje na dosiahnutie cieľov a plnenie 
svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné 
súdne orgány mali potrebné kapacity 
a dostatočné zdroje na dosiahnutie cieľov 
a plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dohľad nad vykonávaním 
proaktívnych opatrení podľa článku 6;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri 
porušení povinností poskytovateľov 
hostingových služieb podľa tohto 
nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia 
na porušenie povinností podľa:

1. Členské štáty stanovia sankcie za 
porušenie povinností poskytovateľov 
hostingových služieb podľa tohto 
nariadenia a prijmú všetky nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Takéto sankcie sa obmedzia 
na porušenie povinností podľa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) článku 6 ods. 2 a 4 (správy 
o proaktívnych opatreniach a prijatie 
opatrení na základe rozhodnutia, ktorým 
sa ukladajú osobitné proaktívne 
opatrenia);

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) článku 9 (záruky v súvislosti 
s proaktívnymi opatreniami);

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
systematické neplnenie si povinností 
podľa článku 4 ods. 2 podliehalo 
finančným sankciám až do výšky 4 % 
celosvetového obratu poskytovateľa 
hostingových služieb za posledné účtovné 
obdobie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Takéto finančné sankcie sú neprimerané a mohli by príliš zaťažiť menších poskytovateľov. Je 
nevyhnutné, aby sankcie stanovené členskými štátmi boli primerané a uskutočniteľné.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa

Technické požiadavky a zmeny vzorov 
príkazov na odstránenie

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
o technické požiadavky na elektronické 
prostriedky, ktoré majú príslušné orgány 
používať na prenos príkazov na 
odstránenie.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
takéto delegované akty s cieľom zmeniť 
prílohy I, II a III s cieľom účinne riešiť 
prípadnú potrebu zlepšenia v súvislosti 
s obsahom formulárov príkazov na 
odstránenie a formulárov, ktoré sa majú 
použiť na poskytnutie informácií 
o nemožnosti vykonať príkaz na 
odstránenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 19 sa Komisii 
udeľuje na neurčitý čas odo [dňa 
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uplatňovania tohto nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 19 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých 
určí každý členský štát v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný právny akt prijatý 
podľa článku 19 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu nevzniesli námietku v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie o konkrétnych vypúšťa sa
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proaktívnych opatreniach prijatých podľa 
článku 6 vrátane množstva teroristického 
obsahu, ktorý bol odstránený, resp. ku 
ktorému bol znemožnený prístup, 
a o príslušných časových rámcoch;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí právny súlad s navrhovaným vypustením článku 
6.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha III – časť B – bod 1 – odsek 3 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- technické alebo prevádzkové 
príčiny

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje súlad s navrhovanou zmenou článku 4 ods. 7.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha III – časť B – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) Uveďte opis opatrení, ktoré 
plánujete prijať na vyriešenie uvedených 
technických alebo prevádzkových príčin 
v záujme splnenia príkazu na odstránenie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje súlad s navrhovanou zmenou článku 4 ods. 7.
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