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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže budovanie dôvery v online 

prostredie má zásadný význam pre 

vytvorenie a úspech jednotného 

digitálneho trhu; 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ab. keďže účinný právny rámec na 

ochranu údajov zároveň umožní 

spotrebiteľom a podnikom v plnej miere 

využívať prínosy digitálneho jednotného 

trhu a riešiť počítačovú kriminalitu; 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže neustále rastie prepojenosť 

ľudí, miest a vecí, čo robí zo zariadení 

internetu vecí ideálne ciele pre páchateľov 

počítačovej kriminality; 

I. keďže neustále rastúca 

previazanosť ľudí, miest a vecí 

predstavuje zvýšené riziko počítačovej 

kriminality, lebo zariadenia internetu vecí 

často nie sú rovnako chránené ako 

tradičné zariadenia pripojené na internet 

a ako také sú ideálnym cieľom pre 

páchateľov počítačovej kriminality; 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. zdôrazňuje, že počítačová 

kriminalita závažným spôsobom narúša 

fungovanie jednotného digitálneho trhu 

znižovaním dôvery v poskytovateľov 

digitálnych služieb, narúšaním 

cezhraničných transakcií a vážnym 

poškodzovaním záujmov spotrebiteľov 

digitálnych služieb; 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zintenzívnili výmenu informácií o výzvach, 

ktorým čelia v oblasti boja proti 

počítačovej kriminalite, ako aj o ich 

riešeniach; 

11. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

zintenzívnili výmenu informácií o výzvach, 

ktorým čelia v oblasti boja proti 

počítačovej kriminalite, ako aj o ich 

riešeniach; vyzýva v tejto súvislosti 

Komisiu, aby podporovala účinnú 

spoluprácu a uľahčovala výmenu 

informácií medzi príslušnými orgánmi s 

cieľom predvídať a riadiť potenciálne 

riziká, ako sa stanovuje v smernici o 

sieťovej a informačnej bezpečnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby spustili kampane na zvyšovanie 

uvedomelosti s cieľom zabezpečiť, aby si 

občania, najmä deti a iní zraniteľní 

používatelia a súkromný sektor 

uvedomovali riziká, ktoré predstavuje 

počítačová kriminalita, a na podporu 

používania bezpečnostných opatrení, ako je 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby spustili kampane na zvyšovanie 

uvedomelosti s cieľom zabezpečiť, aby si 

občania, najmä neplnoleté deti a iní 

zraniteľní používatelia a súkromný sektor 

uvedomovali riziká, ktoré predstavuje 

počítačová kriminalita, a na podporu 

používania bezpečnostných opatrení, ako je 



 

AD\1128136SK.docx 5/10 PE606.009v02-00 

 SK 

napríklad šifrovanie; napríklad šifrovanie; 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zastáva názor, že posilnená 

spolupráca s poskytovateľmi služieb je 

zásadným faktorom pri urýchlení a 

zefektívnení vzájomnej právnej pomoci a 

vzájomného uznávania postupov; 

16. zastáva názor, že posilnená 

spolupráca medzi príslušnými orgánmi a 

poskytovateľmi služieb je zásadným 

faktorom pri urýchlení a zefektívnení 

vzájomnej právnej pomoci a vzájomného 

uznávania postupov; 

  

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. domnieva sa, že EÚ a vnútroštátne 

orgány by mali mať právomoc prijímať 

predbežné opatrenia, aby sa zabránilo 

riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy 

spotrebiteľom, najmä pozastavenie 

činnosti webovej lokality, domény alebo 

podobnej digitálnej lokality, služby alebo 

konta, za predpokladu, že boli 

rešpektované základné práva občanov EÚ, 

pravidlá o ochrane údajov a vnútroštátne 

právne predpisy; 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že inovácie by 

nemala brzdiť zbytočná byrokracia pre 
vývojárov softvéru a výrobcov hardvéru; 

nabáda zástupcov súkromného sektora, aby 

vykonávali dobrovoľné opatrenia zamerané 

na posilnenie dôvery v bezpečnosť softvéru 

17. domnieva sa, že je v záujme 

vývojárov inovatívneho softvéru a 

výrobcov hardvéru investovať do riešení 

zameraných na prevenciu počítačovej 

kriminality; nabáda v tejto súvislosti 

zástupcov súkromného sektora, aby 
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a zariadení, ako je napríklad značka dôvery 

internetu vecí; 

vykonávali dobrovoľné opatrenia, ako sú 

normy zamerané na posilnenie dôvery v 

bezpečnosť softvéru a zariadení, ako je 

napríklad značka dôvery internetu vecí, 

vypracované na základe relevantných 

právnych predpisov EÚ, ako je napríklad 

smernica o sieťovej a informačnej 

bezpečnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

legislatívne opatrenia, v ktorých sa jasne 

vymedzia definície a stanovia minimálne 

sankcie za šírenie falošných správ a 

podnecovanie k nenávisti na internete, 

súvisiace povinnosti poskytovateľov 

internetových služieb a sankcie v prípade 

nedodržania pravidiel; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

právne možnosti zlepšenia zodpovednosti 

poskytovateľov služieb a ukladania 

povinnosti reagovať na žiadosti 

zahraničných orgánov presadzovania práva 

v EÚ; 

19. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosti zlepšenia zodpovednosti 

poskytovateľov služieb a 

sprostredkovateľov a právneho rámca, 

ktorým sa ukladá povinnosť reagovať na 

žiadosti zahraničných orgánov 

presadzovania práva EÚ, pričom sa 

zohľadní zásada proporcionality s cieľom 

vyhnúť sa zavedeniu opatrení, ktoré by 

mohli sťažiť alebo urobiť menej 

príťažlivým vykonávanie slobody usadiť 

sa a slobody poskytovať služby; 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. domnieva sa, že je potrebné 

usmernenie Komisie o vykonávaní rámca 

zodpovednosti sprostredkovateľov, s 

cieľom umožniť online platformám, aby 

si plnili svoje povinnosti a pravidlá 

týkajúce sa zodpovednosti, zlepšiť právnu 

istotu a zvýšiť dôveru používateľov; 

vyzýva Komisiu, aby podnikla ďalšie 

kroky v tomto zmysle, a pripomína, že 

smernica o elektronickom obchode a 

oslobodzuje sprostredkovateľov od 

zodpovednosti za obsah, iba ak zohrávajú 

neutrálnu a pasívnu úlohu vo vzťahu k 

zasielanému a/alebo hosťovanému 

obsahu, ale vyžaduje aj rýchle reakcie s 

cieľom odstrániť alebo zablokovať 

prístup k obsahu, ak má sprostredkovateľ 

skutočné poznatky alebo informácie o 

porušení alebo nezákonnej činnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva členské štáty, aby 

poskytovateľom online služieb ukladali 

rovnaké povinnosti šifrovania, ako tie, 

ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov 

tradičných telekomunikačných služieb; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že nezákonný obsah na 

internete by sa mal okamžite odstraňovať; 

v tejto súvislosti víta pokrok, ktorý sa 

21. domnieva sa, že otázky týkajúce sa 

nezákonného obsahu na internete sa 

musia riešiť účinným spôsobom, a to aj 
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dosiahol v blokovaní a odstraňovaní 

nelegálneho obsahu na internete, ale 

poukazuje na potrebu silnejšieho záväzku 

zo strany poskytovateľov platforiem, aby 

reagovali rýchlo a účinne; 

obmedzením prístupu k online obsahu 

alebo odstraňovaním protizákonného 

obsahu (tzv. takedown procedures); v tejto 

súvislosti víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 

blokovaní a odstraňovaní nelegálneho 

obsahu na internete, ale poukazuje na 

potrebu silnejšieho záväzku zo strany 

príslušných orgánov a poskytovateľov 

digitálnych služieb, aby reagovali rýchlo a 

účinne; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. žiada uplatňovanie prístupu 

„sledujte tok peňazí“, ako sa uvádza v 

jeho uznesení z 9. júna 2015 o „Ceste k 

obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti 

práv duševného vlastníctva: Akčný plán 

EÚ“1, na základe regulačného rámca 

smernice o elektronickom obchode a 

smernice o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva; 

 

1 Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 25. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. zdôrazňuje, že tak, ako sa uvádza 

v jeho uznesení z 19. januára 2016 

s názvom Smerom k aktu o jednotnom 

digitálnom trhu1, obmedzená 

zodpovednosť sprostredkovateľov zásadný 

význam pre ochranu otvorenosti 

internetu, základných práv, právnej istoty 

a inovácií; víta zámer Komisie poskytnúť 

pokyny napomáhajúce online platformám 

dodržiavať smernicu o elektronickom 

obchode; vyzýva Komisiu, aby na tento 
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účel podnikla ďalšie kroky, a pripomína, 

že platformy, ktoré nezohrávajú neutrálnu 

úlohu vymedzenú v smernici o 

elektronickom obchode, nemôžu 

požadovať výnimku zo zodpovednosti; 

 

1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
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