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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov 
sprostredkovateľských služieb online (nariadenie „P2B“) je priamym výsledkom výzvy 
Parlamentu v jeho uznesení z 15. júna 2017 o online platformách a jednotnom digitálnom 
trhu1. 

Výbor pre právne veci vo svojom stanovisku žiadal o primeraný príslušný regulačný rámec, 
ktorým by sa zabezpečila zodpovednosť, spravodlivosť, dôvera a transparentnosť procesov 
v rámci platforiem s cieľom zabrániť diskriminácii a svojvoľnému konaniu voči obchodným 
partnerom, a to okrem iného vo vzťahu k prístupu k službe, primeranému a spravodlivému 
uvádzaniu odkazov, výsledkom vyhľadávania, alebo aj fungovaniu príslušných 
programovacích rozhraní aplikácií, na základe interoperability a dodržiavania zásad, ktoré 
sa vzťahujú na platformy;

Spravodajca víta návrh nariadenia P2B ako prvý pokus o reguláciu v tejto oblasti v 
zákonodarstve vôbec a navrhuje tento nástroj lepšie vyvážiť v niektorých aspektoch.

Pokiaľ ide o transparentnosť, spravodajca sa domnieva, že treba nájsť rovnováhu s pravidlami 
hospodárskej súťaže. Malo by sa preto vyžadovať, aby platformy zverejňovali zásady, od 
ktorých sú odvodené parametre pre určovanie poradia, ale nie samotné algoritmy, ktoré by sa 
mali považovať za obchodné tajomstvo.

Podobne je veľmi dôležité rozlišovať medzi transakciou a začatím transakcie. Jednoduché 
vyhľadávanie výrobku alebo služby vo vyhľadávači by sa nemalo považovať za začatie 
transakcie, ale len za žiadosť o informácie, ktoré by mohli viesť k začatiu transakcie.

Hoci spravodajca víta požiadavku, aby online sprostredkovateľské služby prijali nápravné 
opatrenia stanovením mechanizmov vnútorného odškodnenia, mediácia by nemala byť 
krokom, ktorý je povinný pred tým, ako komerčný používateľ môže využiť súdne postupy.

Spravodajca je toho názoru, že tento cielený nástroj je vítaným prvým krokom k regulácii v 
tejto oblasti, treba však mať na pamäti, že v budúcnosti budú musieť byť regulované mnohé 
ďalšie aspekty. Preto je dôležité už v rámci tohto nástroja zabezpečiť prepracovaný proces 
preskúmania.

                                               
1 Dokument P8_TA(2017)0272.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Online sprostredkovateľské služby 
a internetové vyhľadávače, ako aj 
obchodné transakcie podporované 
uvedenými službami majú prirodzený 
cezhraničný potenciál a v dnešnom 
hospodárstve sú mimoriadne dôležité pre 
riadne fungovanie vnútorného trhu Únie. 
Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné 
praktiky určitých poskytovateľov 
uvedených služieb voči komerčným 
používateľom a používateľom s vlastnými 
webovými sídlami bránia úplnému 
naplneniu uvedeného potenciálu a majú 
negatívny vplyv na riadne fungovanie 
vnútorného trhu. Okrem toho úplnému 
naplneniu uvedeného potenciálu bránia a 
riadne fungovanie vnútorného trhu 
negatívne ovplyvňujú rozdielne právne 
predpisy istých členských štátov, ktoré 
upravujú uvedené služby s rôznou 
účinnosťou, pričom o prijatí takýchto 
právnych predpisov uvažujú ďalšie členské 
štáty.

(5) Online sprostredkovateľské služby 
a internetové vyhľadávače, ako aj 
transakcie podporované uvedenými 
službami majú prirodzený cezhraničný 
potenciál a v dnešnom hospodárstve sú 
mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie 
vnútorného trhu Únie. Potenciálne nekalé a 
škodlivé obchodné praktiky určitých 
poskytovateľov uvedených služieb voči 
komerčným používateľom a používateľom 
s vlastnými webovými sídlami bránia 
úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a 
majú negatívny vplyv na riadne fungovanie 
vnútorného trhu. Okrem toho úplnému 
naplneniu uvedeného potenciálu bránia a 
riadne fungovanie vnútorného trhu 
negatívne ovplyvňujú rozdielne právne 
predpisy istých členských štátov, ktoré 
upravujú uvedené služby s rôznou 
účinnosťou, pričom o prijatí takýchto 
právnych predpisov uvažujú ďalšie členské 
štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Keďže online sprostredkovateľské 
služby a internetové vyhľadávače majú 
spravidla globálny rozmer, toto nariadenie 
by sa malo vzťahovať na poskytovateľov 
uvedených služieb bez ohľadu na to, či 
majú sídlo v členskom štáte alebo mimo 
Únie, za predpokladu, že sú zároveň 
splnené dve podmienky. Po prvé by 
komerční používatelia alebo používatelia s 
vlastnými webovými sídlami mali mať 
sídlo v Únii. Po druhé by komerční 
používatelia alebo používatelia s vlastnými 
webovými sídlami mali prostredníctvom 
poskytovania uvedených služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby spotrebiteľom, 
ktorí sa nachádzajú sa v Únii aspoň v 
prípade časti transakcie. Takíto 
spotrebitelia by sa v Únii mali nachádzať, 
ale v Únii nemusia mať miesto pobytu, ani 
nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého 
členského štátu. Toto nariadenie by sa 
preto nemalo uplatňovať, keď komerční 
používatelia alebo používatelia s vlastnými 
webovými sídlami nemajú sídlo v Únii, 
alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú 
online sprostredkovateľské služby alebo 
internetové vyhľadávače na ponúkanie 
tovaru alebo služieb výlučne 
spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo 
Únie, alebo osobám, ktoré nie sú 
spotrebiteľmi.

(7) Keďže online sprostredkovateľské 
služby a internetové vyhľadávače majú 
spravidla globálny rozmer, toto nariadenie 
by sa malo vzťahovať na poskytovateľov 
uvedených služieb bez ohľadu na to, či 
majú sídlo v členskom štáte alebo mimo 
Únie, za predpokladu, že sú zároveň 
splnené dve podmienky. Po prvé by 
komerční používatelia alebo používatelia s 
vlastnými webovými sídlami mali mať 
sídlo v Únii. Po druhé by komerční 
používatelia alebo používatelia s vlastnými 
webovými sídlami mali prostredníctvom 
poskytovania uvedených služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby spotrebiteľom, 
ktorí sa nachádzajú sa v Únii aspoň v 
prípade časti transakcie. Takíto 
spotrebitelia by sa v Únii mali nachádzať, 
ale v Únii nemusia mať miesto pobytu, ani 
nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého 
členského štátu. Toto nariadenie by sa 
preto nemalo uplatňovať, keď komerční 
používatelia alebo používatelia s vlastnými 
webovými sídlami nemajú sídlo v Únii 
alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú 
online sprostredkovateľské služby alebo 
internetové vyhľadávače na ponúkanie 
tovaru alebo služieb výlučne 
spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo 
Únie, alebo výlučne osobám, ktoré nie sú 
spotrebiteľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Širokú škálu obchodných vzťahov 
podnik-zákazník sprostredkúvajú na 
internete poskytovatelia viacstranných 

(8) Širokú škálu obchodných vzťahov 
podnik-zákazník sprostredkúvajú na 
internete poskytovatelia viacstranných 
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služieb, ktoré v zásade vychádzajú z toho 
istého obchodného modelu tvoriaceho 
ekosystém. S cieľom upraviť príslušné 
služby by sa online sprostredkovateľské 
služby mali vymedziť presne a 
technologicky neutrálne. Tieto služby by 
mali pozostávať najmä zo služieb 
informačnej spoločnosti, pre ktoré je 
typické, že ich cieľom je uľahčiť 
nadviazanie priamych transakcií medzi 
komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi 
bez ohľadu na to, či sa tieto transakcie 
napokon uzavrú online na online portáli 
predmetného poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb, na portáli 
komerčného používateľa alebo mimo 
internetu. Okrem toho by sa mali služby 
poskytovať na základe zmluvného vzťahu 
medzi poskytovateľmi a komerčnými 
používateľmi, ako aj medzi
poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by 
sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah 
existuje, ak obidve dotknuté strany 
vyjadria svoj úmysel byť viazané 
jednoznačne a overiteľne bez toho, aby 
bola nutná výslovná písomná dohoda.

služieb, ktoré v zásade vychádzajú z toho 
istého obchodného modelu tvoriaceho 
ekosystém. S cieľom upraviť príslušné 
služby by sa online sprostredkovateľské 
služby mali vymedziť presne a 
technologicky neutrálne. Tieto služby by 
mali pozostávať najmä zo služieb 
informačnej spoločnosti, pre ktoré je 
typické, že ich cieľom je spustenie
transakcií medzi komerčnými 
používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu 
na to, či sa tieto transakcie napokon uzavrú 
na online portáli predmetného 
poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb alebo na 
portáli komerčného používateľa. Okrem 
toho by sa mali služby poskytovať na
základe zmluvného vzťahu medzi 
poskytovateľmi a komerčnými 
používateľmi, ak poskytovatelia konajú 
voči spotrebiteľom ako sprostredkovatelia. 
Malo by sa predpokladať, že takýto 
zmluvný vzťah existuje, ak obidve 
dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť 
viazané jednoznačne a overiteľne bez toho, 
aby bola nutná výslovná písomná dohoda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Z dôvodu jednotnosti by sa 
vymedzenie pojmu internetového 
vyhľadávača uvedeným v tomto nariadení 
malo zosúladiť s vymedzením pojmu 
uvedeným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821.

(11) Z dôvodu jednotnosti by sa 
vymedzenie pojmu internetového 
vyhľadávača uvedeným v tomto nariadení 
malo zosúladiť s vymedzením pojmu 
uvedeným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821. 
Objasňuje sa však, že toto vymedzenie 
pojmu sa vzťahuje na hlasové 
vyhľadávanie, ako aj na vyhľadávače, 
ktoré priamo prinášajú informácie 
súvisiace s požadovaným obsahom.
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__________________ __________________

21 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu svoje 
zmluvné podmienky meniť ako odpoveď 
na praktiky, ktoré spotrebiteľom môžu 
spôsobiť priame škody. Medzi takéto 
škodlivé praktiky môžu patriť podvody, 
spamy, bezpečnostné problémy, phishing, 
zneužívanie údajov alebo finančnej 
situácie spotrebiteľov atď. Vzhľadom na 
rôznorodosť sprostredkovateľov a obsah, 
ktorý komerční používatelia ich 
prostredníctvom šíria, osobitné podmienky 
stanovené poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb nemusia 
vždy takéto škodlivé praktiky 
predpokladať. V takýchto prípadoch sú na 
uplatnenie nových podmienok 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb oslobodení od oznamovacej 
povinnosti do 15 dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme ochrany komerčných 
používateľov by malo byť možné, aby 
príslušný súd ustanovil, že obchodné 
podmienky, ktoré nie sú v súlade s 
predpismi, nie sú pre dotknutého 
komerčného používateľa záväzné, s 
účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález 
súdu by sa však mal týkať len konkrétnych 
ustanovení obchodných podmienok, ktoré 
nie sú v súlade s predpismi. Ostatné 
ustanovenia by mali zostať platné a 
vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od 
ustanovení, ktoré v súlade s predpismi nie 
sú. Náhle zmeny existujúcich obchodných 
podmienok môžu značne narúšať činnosť 
komerčných používateľov. S cieľom 
obmedziť takýto negatívny vplyv na 
komerčných používateľov a odradiť od 
takéhoto správania by preto zmeny 
vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať 
stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť 
neplatné, t. j. mali by sa považovať za 
neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex 
tunc.

(15) V záujme ochrany komerčných 
používateľov by malo byť možné, aby 
príslušný súd ustanovil, že obchodné 
podmienky, ktoré nie sú v súlade s 
predpismi, nie sú pre dotknutého 
komerčného používateľa záväzné, s 
účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález 
súdu by sa však mal týkať len konkrétnych 
ustanovení obchodných podmienok, ktoré 
nie sú v súlade s predpismi. Ostatné 
ustanovenia by mali zostať platné a 
vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od 
ustanovení, ktoré v súlade s predpismi nie 
sú. Náhle zmeny existujúcich obchodných 
podmienok môžu značne narúšať činnosť 
komerčných používateľov. S cieľom 
obmedziť takýto negatívny vplyv na 
komerčných používateľov a odradiť od 
takéhoto správania by preto zmeny 
vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať 
stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť 
neplatné, kým uvedená lehota na 
oznamovanie trvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Poskytovateľ online 
sprostredkovateľských služieb môže mať 
oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne 
alebo čiastočne zastaviť alebo ukončiť 
poskytovanie svojich služieb danému 
komerčnému používateľovi vrátane 
vyradenia určitého tovaru alebo služieb 
daných komerčných používateľov alebo 
účinného odstránenia výsledkov 
vyhľadávania. Keďže takéto rozhodnutia 

(16) Poskytovateľ online 
sprostredkovateľských služieb môže mať 
oprávnené dôvody rozhodnúť sa uplatniť 
obmedzenia alebo sankcie komerčným 
používateľom, úplne alebo čiastočne 
zastaviť alebo ukončiť poskytovanie 
svojich služieb danému komerčnému 
používateľovi vrátane vyradenia určitého 
tovaru alebo služieb daných komerčných 
používateľov alebo účinného odstránenia 
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môžu mať značný vplyv na záujmy 
dotknutého komerčného používateľa, by 
však komerční používatelia o dôvodoch 
takéhoto rozhodnutia mali byť náležite 
informovaní. Odôvodnenie by malo 
komerčným používateľom umožňovať 
zistiť, či je priestor rozhodnutie napadnúť, 
čím sa pre nich v prípade potreby zlepšia 
možnosti domôcť sa účinnej nápravy. 
Okrem toho by požiadavka odôvodnenia 
mala pomáhať pri predchádzaní alebo 
náprave akéhokoľvek neúmyselného 
odstránenia online obsahu poskytnutého 
komerčnými používateľmi, ktorý 
poskytovateľ v súlade s odporúčaním 
Komisie (EÚ) 2018/33422 nesprávne 
považuje za nezákonný obsah. V 
odôvodnení by sa mal určiť objektívny 
dôvod alebo dôvody rozhodnutia 
vychádzajúce z dôvodov, ktoré 
poskytovateľ vopred stanovil vo svojich 
obchodných podmienkach, a mali by v 
ňom byť primerane uvedené relevantné 
konkrétne okolnosti, ktoré viedli k 
uvedenému rozhodnutiu.

výsledkov vyhľadávania. Mohlo by to 
zahŕňať porušenie zmluvných podmienok, 
ako aj porušenie predpisov zo strany 
komerčných používateľov, ktoré by mohli 
byť škodlivé pre spotrebiteľa alebo 
platformy (okrem iného napríklad: 
bezpečnostné problémy, podvody, 
phishing, nezákonný a škodlivý obsah).
Keďže takéto rozhodnutia môžu významne 
ovplyvniť záujmy príslušného komerčného 
používateľa, ako aj vykonávanie 
základných práv komerčných 
používateľov, ako je napríklad sloboda 
podnikania a sloboda prejavu, by mali byť 
o ich dôvodoch náležite informovaní. 
Odôvodnenie by malo komerčným 
používateľom umožňovať zistiť, či je 
priestor rozhodnutie napadnúť, čím sa pre 
nich v prípade potreby zlepšia možnosti 
domôcť sa účinnej nápravy. Okrem toho by 
požiadavka odôvodnenia mala pomáhať pri 
predchádzaní alebo náprave akéhokoľvek 
neúmyselného odstránenia online obsahu 
poskytnutého komerčnými používateľmi, 
ktorý poskytovateľ v súlade s odporúčaním 
Komisie (EÚ) 2018/33422 nesprávne 
považuje za nezákonný obsah. V 
odôvodnení by sa mal určiť objektívny 
dôvod alebo dôvody rozhodnutia 
vychádzajúce z dôvodov, ktoré 
poskytovateľ vopred stanovil vo svojich 
obchodných podmienkach, a mali by v 
ňom byť primerane uvedené relevantné 
konkrétne okolnosti, ktoré viedli k 
uvedenému rozhodnutiu.

__________________ __________________

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 
1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj 
proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. 
v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 
1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj 
proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. 
v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Keďže poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb často 
pôsobia v ďalších distribučných kanáloch 
pridružených programov, musí sa v tejto 
súvislosti zabezpečiť transparentnosť voči 
komerčným používateľom. Komerční 
používatelia musia mať právo robiť 
úpravy v kanáloch, kde sa obchoduje s ich 
ponukami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Na účely tohto nariadenia služba 
poskytovateľa konkuruje službám jeho 
iných komerčných používateľov, ak ju 
spotrebitelia sprostredkovateľskej služby 
online považujú za zameniteľnú alebo 
nahraditeľnú, a to aj z dôvodu 
charakteristík, cien alebo zamýšľaného 
použitia týchto služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Možnosť pristupovať k údajom 
vrátane osobných a používania ich môže 

(20) Možnosť pristupovať k údajom 
vrátane osobných a používania ich môže 
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podporiť vytváranie značných hodnôt v 
ekonomike online platforiem. Preto je 
dôležité, aby poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb poskytli 
komerčným používateľom jasný opis, v 
akom rozsahu, ako a za akých podmienok 
môžu k určitým kategóriám údajov 
pristupovať a používať ich. Tento opis by 
mal byť primeraný a mal by odkazovať 
skôr na všeobecné podmienky prístupu, 
než uvádzať vyčerpávajúci zoznam 
skutočných údajov alebo ich kategórií, s 
cieľom informovať komerčných 
používateľov, či údaje môžu použiť na 
zvyšovanie úrovne vytvárania hodnoty, 
podľa možnosti aj ponechaním si služieb 
týkajúcich sa údajov tretích strán. 
Spracovanie osobných údajov by malo byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

podporiť vytváranie značných hodnôt v 
ekonomike online platforiem. Preto je 
dôležité, aby poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb poskytli 
komerčným používateľom jasný opis, v 
akom rozsahu, ako a za akých podmienok 
môžu k určitým kategóriám údajov 
pristupovať a používať ich. Tento opis by
mal byť primeraný a mal by odkazovať 
skôr na všeobecné podmienky prístupu, 
než uvádzať vyčerpávajúci zoznam 
skutočných údajov alebo ich kategórií, s 
cieľom informovať komerčných 
používateľov, či údaje môžu použiť na 
zvyšovanie úrovne vytvárania hodnoty, 
podľa možnosti aj ponechaním si služieb 
týkajúcich sa údajov tretích strán. 
Spracovanie osobných údajov by malo byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.Toto 
nariadenie by nemalo vyžadovať od 
online poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, aby s 
tretími stranami zdieľali osobné údaje 
nad rámec toho, čo je stanovené v ich 
stratégii ochrany osobných údajov.

__________________ __________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Text s významom pre 
EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Text s významom pre 
EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Poskytovatelia online (21) Poskytovatelia online 
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sprostredkovateľských služieb by v 
určitých prípadoch v obchodných 
podmienkach mohli obmedziť možnosť pre 
komerčných používateľov ponúkať tovar 
alebo služby spotrebiteľom za 
výhodnejších podmienok inými 
prostriedkami než prostredníctvom 
uvedených online sprostredkovateľských 
služieb. V uvedených prípadoch by mali 
dotknutí poskytovatelia uviesť dôvody 
takéhoto konania, najmä uviesť hlavné 
ekonomické, obchodné alebo právne 
aspekty týchto obmedzení. Táto povinná 
transparentnosť by sa však nemala 
chápať tak, že má vplyv na posudzovanie 
zákonnosti takýchto obmedzení podľa 
iných aktov práva Únie alebo práva 
členských štátov v súlade s právom Únie 
vrátane právnych aktov v oblasti 
hospodárskej súťaže a nekalých 
obchodných praktík a na uplatňovanie 
takýchto právnych predpisov.

sprostredkovateľských služieb by v 
určitých prípadoch v obchodných 
podmienkach mohli obmedziť možnosť pre 
komerčných používateľov ponúkať tovar 
alebo služby spotrebiteľom za 
výhodnejších podmienok inými 
prostriedkami než prostredníctvom 
uvedených online sprostredkovateľských 
služieb. V uvedených prípadoch by mali 
dotknutí poskytovatelia uviesť dôvody 
takéhoto konania, najmä uviesť hlavné 
ekonomické, obchodné alebo právne 
aspekty týchto obmedzení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Komerčným používateľom sa musí 
zaručiť úplná kontrola nad vlastnými 
právami duševného vlastníctva. 
Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb využívajú 
tieto práva len na základe výslovného 
súhlasu komerčného používateľa. 
Podmienky využívania týchto práv by sa 
mali dodržiavať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
online sprostredkovateľské služby a na 
internetové vyhľadávače, ktoré sa 
poskytujú alebo ponúkajú komerčným 
používateľom, resp. používateľom s 
vlastnými webovými sídlami, ktorí majú 
sídlo alebo bydlisko v Únii a ktorí 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
internetových vyhľadávačov ponúkajú 
tovar alebo služby spotrebiteľom 
nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na 
sídlo alebo bydlisko poskytovateľov 
uvedených služieb.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
online sprostredkovateľské služby a na 
internetové vyhľadávače, ktoré sa 
poskytujú alebo ponúkajú komerčným 
používateľom, resp. používateľom s 
vlastnými webovými sídlami, ktorí majú 
sídlo alebo pôsobia v Únii a ktorí 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
internetových vyhľadávačov ponúkajú 
tovar alebo služby spotrebiteľom 
nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na 
sídlo alebo bydlisko poskytovateľov 
uvedených služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
odvetvové opatrenia na úrovni Únie alebo 
na vnútroštátnej úrovni prijaté v súlade s 
právnymi predpismi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) umožňujú komerčným b) ich prvotným účelom je umožniť
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používateľom ponúkať tovar alebo služby 
spotrebiteľom s cieľom uľahčiť spustenie 
priamych transakcií medzi uvedenými 
komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi 
bez ohľadu na to, kde sa uvedené 
transakcie nakoniec dokončia;

komerčným používateľom ponúkať tovary 
alebo služby spustením priamych online
transakcií medzi uvedenými komerčnými 
používateľmi a spotrebiteľmi na 
internetovom portáli poskytovateľa 
príslušných sprostredkovateľských služieb 
alebo priamym prepojením na portál 
komerčného používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) poskytujú sa komerčným 
používateľom na základe zmluvných 
vzťahov medzi poskytovateľom uvedených 
služieb na jednej strane a uvedenými 
komerčnými používateľmi, ako aj 
spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční 
používatelia ponúkajú tovar alebo služby, 
na strane druhej;

c) poskytujú sa komerčným 
používateľom na základe zmluvných 
vzťahov medzi poskytovateľom uvedených 
služieb na jednej strane a komerčnými 
používateľmi, ktorí ponúkajú tovar a
služby spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „poradie“ je relatívna dôležitosť 
priradená tovaru alebo službám, ktoré 
komerční používatelia ponúkajú 
spotrebiteľom prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb, alebo 
webovým sídlam, ktoré internetové 
vyhľadávače indexujú pre spotrebiteľov 
tak, ako túto relatívnu dôležitosť 
poskytovatelia online 

(8) „poradie“ je relatívna dôležitosť 
priradená vo výsledkoch vyhľadávania 
tovaru alebo službám, ktoré komerční 
používatelia ponúkajú spotrebiteľom 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb, alebo 
webovým sídlam, ktoré internetové 
vyhľadávače indexujú pre spotrebiteľov 
tak, ako túto relatívnu dôležitosť 
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sprostredkovateľských služieb, resp. 
poskytovatelia internetových 
vyhľadávačov prezentujú, zostavujú alebo 
oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez 
ohľadu na technické prostriedky použité na 
takúto prezentáciu, zostavenie alebo 
oznamovanie;

poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb, resp. 
poskytovatelia internetových 
vyhľadávačov prezentujú, zostavujú alebo 
oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez 
ohľadu na technické prostriedky použité na 
takúto prezentáciu, zostavenie alebo 
oznamovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10) „obchodné podmienky“ sú všetky
podmienky, ustanovenia a ďalšie 
informácie bez ohľadu na ich názov alebo 
formu, ktoré upravujú zmluvný vzťah 
medzi poskytovateľom online 
sprostredkovateľských služieb a ich 
komerčnými používateľmi a sú 
jednostranne určené poskytovateľom 
online sprostredkovateľských služieb.

10. „obchodné podmienky“ sú tie
podmienky a ustanovenia, ktoré upravujú 
zmluvný vzťah medzi poskytovateľom 
online sprostredkovateľských služieb a ich 
komerčnými používateľmi a sú 
jednostranne určené poskytovateľom 
online sprostredkovateľských služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) určovali objektívne dôvody 
rozhodnutí úplne alebo čiastočne zastaviť 
alebo ukončiť poskytovania svojich online 
sprostredkovateľských služieb komerčným 
používateľom.

c) určovali objektívne dôvody 
rozhodnutí úplne alebo čiastočne zastaviť 
alebo ukončiť poskytovania svojich online 
sprostredkovateľských služieb komerčným 
používateľom. Pri prijímaní takýchto 
rozhodnutí musia poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb dodržiavať 
základné práva zakotvené v Charte 
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základných práv EÚ a dodržiavať zásadu 
proporcionality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb informujú 
komerčných používateľov o svojich 
ďalších distribučných kanáloch a 
potenciálnych pridružených programoch, 
ktoré budú poskytovať spolu s ponukami 
komerčných používateľov. Komerčným 
používateľom by sa malo zaručiť právo 
požadovať, aby boli z takýchto ďalších
distribučných kanálov odstránení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb oznámia 
dotknutým komerčným používateľom 
všetky plánované zmeny svojich 
obchodných podmienok.

Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb oznámia 
dotknutým komerčným používateľom 
všetky podstatné zmeny svojich 
obchodných podmienok, ktoré budú na 
týchto mať nezanedbateľný vplyv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plánované zmeny sa nesmú vykonať pred 
uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je 
primeraná a úmerná ich povahe a rozsahu a 
ich dôsledkom pre dotknutého komerčného 
používateľa. Lehota na oznamovanie je 
minimálne 15 dní od dátumu, keď 
poskytovateľ online sprostredkovateľských 
služieb plánované zmeny oznámi 
dotknutým komerčným používateľom.

Plánované zmeny sa nesmú vykonať pred 
uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je 
primeraná a úmerná ich povahe a rozsahu a 
ich dôsledkom pre dotknutého komerčného 
používateľa. Lehota na oznamovanie je 
minimálne 7 dní od dátumu, keď 
poskytovateľ online sprostredkovateľských 
služieb plánované zmeny oznámi 
dotknutým komerčným používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý komerčný používateľ sa môže 
vzdať uplatnenia lehoty na oznamovanie 
uvedenej v druhom pododseku buď
písomným vyhlásením alebo jasným 
aktom vyjadrujúcim súhlas.

Dotknutý komerčný používateľ sa môže 
vzdať uplatnenia lehoty na oznamovanie 
uvedenej v druhom pododseku písomným 
vyhlásením. Počas 7-dňového obdobia 
môžu poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb od 
komerčných používateľov požadovať, aby 
prijali upravené podmienky, ak majú v 
úmysle útvaru online sprostredkovateľa 
predložiť nový tovar, obsah alebo služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zmeny obchodných podmienok 
vykonané poskytovateľom online 
sprostredkovateľských služieb v rozpore s 
ustanoveniami odseku 3 sú neplatné.

4. Zmeny obchodných podmienok 
vykonané poskytovateľom online 
sprostredkovateľských služieb v rozpore s 
ustanoveniami odseku 3 sú počas zvyšku 
lehoty na oznamovanie neplatné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na 
poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb vzťahuje 
zákonná povinnosť zmeniť svoje obchodné 
podmienky spôsobom, ktorý mu 
neumožňuje dodržať lehotu na 
oznamovanie uvedenú v druhom 
pododseku odseku 3.

5. Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na 
poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb vzťahuje 
zákonná povinnosť zmeniť svoje obchodné 
podmienky spôsobom, ktorý mu 
neumožňuje dodržať lehotu na 
oznamovanie uvedenú v druhom 
pododseku odseku 3. Odsek 3 sa 
neuplatňuje, ak boli podmienky zmenené 
s cieľom chrániť oprávnený záujem 
spotrebiteľov alebo integritu platformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia internetových 
vyhľadávačov stanovia pre používateľov s 
vlastnými webovými sídlami hlavné 
parametre na určenie poradia, a to 
uvedením ich jasného a jednoznačného 
opisu ľahko dostupného pre verejnosť na 

2. Poskytovatelia internetových 
vyhľadávačov stanovia pre používateľov s 
vlastnými webovými sídlami hlavné 
parametre na určenie poradia, a to 
uvedením ich jasného a jednoznačného 
opisu ľahko dostupného pre verejnosť na 
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internetových vyhľadávačoch uvedených 
poskytovateľov. Uvedený opis nepretržite 
aktualizujú.

internetových vyhľadávačoch uvedených 
poskytovateľov. Tieto informácie 
aktualizujú pri podstatných zmenách, o 
ktorých možno dôvodne predpokladať, že 
budú mať nezanedbateľný vplyv na 
komerčných používateľov webových 
stránok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Od poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb a 
poskytovateľov internetových 
vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek 
tohto článku nevyžaduje zverejňovanie 
žiadnych obchodných tajomstiev podľa 
článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/943.

4. Od poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb a 
poskytovateľov internetových 
vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek 
tohto článku nevyžaduje zverejňovanie 
žiadnych informácií, ktoré by mohli 
umožniť buď manipuláciu výsledkov 
alebo zavádzanie spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia internetových 
vyhľadávačov by pre používateľov s 
vlastnými webovými sídlami mali 
vypracovať opis každého odlišného 
zaobchádzania, ktoré uplatňujú alebo 
môžu uplatňovať v súvislosti s tovarom 
alebo službami, ktoré spotrebiteľom 
prostredníctvom uvedených služieb 
internetových vyhľadávačov ponúka buď 
samotný uvedený poskytovateľ alebo 
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akíkoľvek používatelia s vlastnými 
webovými sídlami pod kontrolou 
poskytovateľa na jednej strane, a 
používateľmi s vlastnými webovými 
sídlami na strane druhej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Opis uvedený v odseku 1 musí v 
prípade potreby zahŕňať prinajmenšom 
akékoľvek odlišné zaobchádzanie v podobe 
konkrétnych opatrení prijatých 
poskytovateľom online 
sprostredkovateľských služieb alebo v 
podobe správania sa poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb v súvislosti 
s niektorým z týchto aspektov:

2. Opis uvedený v odseku 1 a 2 musí 
v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom 
akékoľvek odlišné zaobchádzanie v podobe 
konkrétnych opatrení prijatých 
poskytovateľom online 
sprostredkovateľských služieb alebo v 
podobe správania sa poskytovateľa online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
poskytovateľa internetových 
vyhľadávačov v súvislosti s niektorým z 
týchto aspektov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) akákoľvek priama alebo nepriama 
odmena účtovaná za využívanie 
príslušných online sprostredkovateľských 
služieb;

c) akákoľvek priama alebo nepriama 
odmena účtovaná za využívanie 
príslušných online sprostredkovateľských 
služieb alebo služieb internetových 
vyhľadávačov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Komerční používatelia zabezpečia, 
aby údaje o ich tovare a službách – najmä 
o všetkých zložkách ceny – ktoré 
poskytujú poskytovateľom online 
sprostredkovateľskej služby, boli presné, a 
aby tieto údaje boli dostatočné na to, aby 
poskytovatelia mohli dodržať svoje 
zákonné povinnosti najmä voči 
spotrebiteľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Povinnosťou stanovenou v odseku 
1 nie sú dotknuté žiadne zákazy ani 
obmedzenia, pokiaľ ide o zavedenie 
takýchto obmedzení, ktoré vyplývajú z 
uplatňovania iných pravidiel Únie alebo z 
vnútroštátnych pravidiel, ktoré sú v súlade 
s právom Únie a sa vzťahujú na 
poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb.

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
žiadne zákazy ani obmedzenia, pokiaľ ide 
o zavedenie takýchto obmedzení, ktoré 
vyplývajú z uplatňovania iných pravidiel 
Únie alebo z vnútroštátnych pravidiel, 
ktoré sú v súlade s právom Únie a sa 
vzťahujú na poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online Poskytovatelia online 
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sprostredkovateľských služieb vypracujú 
každý rok informácie o fungovaní a 
účinnosti svojho vnútorného systému 
vybavovania sťažností a zabezpečia, aby
boli ľahko dostupné verejnosti.

sprostredkovateľských služieb musia 
poskytovať jednoducho dostupné opisy 
hlavných druhov problémov, ktoré môžu 
podniky mať pri používaní online 
sprostredkovateľských služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené informácie musia uvádzať 
celkový počet podaných sťažností, ich 
predmet, čas potrebný na ich vybavenie a 
rozhodnutie prijaté v súvislosti s 
jednotlivými sťažnosťami.

Uvedené informácie musia uvádzať 
celkový počet podaných sťažností, ich 
hlavné druhy a priemerný čas potrebný na 
ich vybavenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb musia vo 
svojich obchodných podmienkach určiť 
jedného alebo viacerých mediátorov, 
ktorých sú pripravení zapojiť do pokusu 
dosiahnuť dohodu s komerčnými 
používateľmi v súvislosti s mimosúdnym 
riešením akýchkoľvek sporov medzi 
poskytovateľom a komerčným 
používateľom v súvislosti s poskytovaním 
príslušných online sprostredkovateľských 
služieb, vrátane sťažností, ktoré nie je 
možné vyriešiť v rámci vnútorného 
systému vybavovania sťažností uvedeného 
v článku 9.

Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb by sa vo 
svojich obchodných podmienkach mali 
snažiť určiť jedného alebo viacerých 
mediátorov, ktorých sú pripravení zapojiť 
do pokusu dosiahnuť dohodu s 
komerčnými používateľmi v súvislosti s 
mimosúdnym riešením akýchkoľvek 
sporov medzi poskytovateľom a 
komerčným používateľom v súvislosti s 
poskytovaním príslušných online 
sprostredkovateľských služieb, vrátane 
sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť v 
rámci vnútorného systému vybavovania 
sťažností uvedeného v článku 9.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom dospieť k dohode o 
urovnaní sporu poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb sa v dobrej 
viere zúčastnia každého pokusu dosiahnuť 
dohodu prostredníctvom mediácie 
niektorého z mediátorov, ktorých určili v 
súlade s odsekom 1.

3. Strany zúčastnené mediácie sa v 
dobrej viere zúčastnia každého pokusu 
dosiahnuť dohodu prostredníctvom 
mediácie niektorého z mediátorov, ktorých 
určili v súlade s odsekom 1, s cieľom 
dosiahnuť dohodu o riešení sporu v lehote 
do 25 dní od začatia mediácie, pokiaľ by 
vzhľadom na zložitosť sporu nebolo 
dodržanie tejto lehoty neprimeranou 
záťažou. V tom prípade by sa malo 
dospieť k dohode v lehote najviac 90 dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb znášajú 
primeranú časť celkových nákladov na 
mediáciu v každom jednotlivom prípade. 
Primeraná časť uvedených celkových 
nákladov sa určí na základe návrhu 
mediátora s prihliadnutím na všetky 
relevantné prvky daného prípadu, najmä na 
relatívnu podstatu nárokov strán sporu, 
správanie sa strán, ako aj pomeru veľkosti 
a finančnej sily strán. Poskytovatelia 
online sprostredkovateľských služieb však 
v každom prípade znášajú aspoň polovicu 
celkových nákladov.

4. Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb a komerční 
používatelia znášajú primeranú časť 
celkových nákladov na mediáciu v každom 
jednotlivom prípade. Primeraná časť 
uvedených celkových nákladov sa určí na 
základe návrhu mediátora s prihliadnutím 
na všetky relevantné prvky daného 
prípadu, najmä na relatívnu podstatu 
nárokov strán sporu, správanie sa strán, 
ako aj pomeru veľkosti a finančnej sily 
strán. Ak mediátor zistí, že komerčný 
používateľ koná úmyselne zle alebo sa 
usiluje o zneužitie mediácie, môže 
rozhodnúť o tom, že komerčný používateľ 
bude znášať viac ako polovicu celkových 
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nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Žiadnym pokusom o dosiahnutie 
dohody mediáciou pri riešení sporu v 
súlade s týmto článkom nie sú dotknuté 
práva poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb a 
príslušných komerčných používateľov 
začať súdne konanie kedykoľvek v 
priebehu mediácie alebo po nej.

5. Žiadnym pokusom o dosiahnutie 
dohody mediáciou pri riešení sporu v 
súlade s týmto článkom nie sú dotknuté 
práva poskytovateľov online 
sprostredkovateľských služieb a 
príslušných komerčných používateľov 
začať súdne konanie kedykoľvek v 
priebehu mediácie alebo po nej. Začatie 
súdneho konania nie je podmienené 
začatím mediácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb vypracujú 
každý rok informácie o fungovaní a 
účinnosti mediácie súvisiacej s touto 
činnosťou a zabezpečia, aby boli ľahko 
dostupné širokej verejnosti. V uvedených 
správach sa musia uvádzať aspoň 
informácie o celkovom počte prípadov 
mediácie, predmete sťažností, čase 
potrebnom na ich vybavenie a rozhodnutí 
prijatom v súvislosti s jednotlivými 
sťažnosťami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácie a združenia, ktoré majú 
oprávnený záujem zastupovať komerčných 
používateľov alebo zastupovať 
používateľov s vlastnými webovými 
sídlami, ako aj verejné orgány zriadené v 
členských štátoch, majú právo podať 
žalobu na vnútroštátne súdy v Únii v 
súlade s právnymi predpismi členského 
štátu, v ktorom je žaloba podaná, s cieľom 
zastaviť alebo zakázať akékoľvek 
nedodržiavanie relevantných požiadaviek 
stanovených v tomto nariadení 
poskytovateľmi online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
poskytovateľmi internetových 
vyhľadávačov.

1. Organizácie a združenia, ktoré majú 
oprávnený záujem zastupovať komerčných 
používateľov alebo zastupovať 
používateľov s vlastnými webovými 
sídlami, ako aj verejné orgány zriadené v 
členských štátoch, majú právo podať 
žalobu na vnútroštátne súdy v Únii v 
súlade s právnymi predpismi členského 
štátu, v ktorom je žaloba podaná, s cieľom 
zastaviť alebo zakázať akékoľvek 
nedodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa 
informácií, nediskriminácie a prístupu k 
údajom stanovených v tomto nariadení 
poskytovateľmi online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
poskytovateľmi internetových 
vyhľadávačov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organizácie alebo združenia majú právo 
uvedené v odseku 1, len ak v čase podania 
žaloby spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Organizácie alebo združenia majú právo 
uvedené v odseku 1, len ak v čase podania 
žaloby a počas súdneho konania naďalej
spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu zakázať, aby 
súkromné tretie strany, ktoré sú 
poskytovateľmi finančných prostriedkov, 
prostredníctvom súdneho konania alebo 
rozhodnutia získali akýkoľvek priamy 
alebo nepriamy finančný prospech;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr [dátum: tri roky od 
dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne 
každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie 
tohto nariadenia a predloží správu 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru.

1. Najneskôr [dátum: dva roky od 
dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne 
každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie 
tohto nariadenia a predloží správu 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru. V prípade potreby predloží 
Komisia legislatívny návrh na zmenu 
tohto nariadenia, najmä s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie cieľov 
stanovených v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prvé hodnotenie tohto nariadenia 
sa vykoná najmä s cieľom posúdiť súlad s 

2. Preskúmanie zahŕňa 
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povinnosťami stanovenými v článkoch 5, 
6, 7 a 8 a jeho vplyv na hospodárenie 
online platforiem, ako aj to, či na 
zabezpečenie spravodlivého, 
predvídateľného, udržateľného a 
dôveryhodného online podnikateľského 
prostredia na vnútornom trhu sú potrebné 
dodatočné pravidlá vrátane pravidiel 
presadzovania.

prinajmenšom posúdenie: 

i. účinnosti tohto nariadenia vrátane 
prahových hodnôt vymedzených v článku 
1 ods. 4 až 6; 

ii. účinnosti zavedených etických kódexov 
na zvýšenie spravodlivosti a 
transparentnosti; 

iii. s cieľom účinnejšie riešiť potenciálne 
škodlivé praktiky v obchodných 
transakciách medzi vyhľadávačmi online 
a ich komerčnými používateľmi, najmä 
pokiaľ ide o otázky uvedené v článku 2 
písm. b) rozhodnutia Komisie C(2018) 
2393 o zriadení skupiny expertov pre 
stredisko pre monitorovanie ekonomiky 
online platforiem; 

iv. možných vplyvov potenciálne 
škodlivých praktík na spotrebiteľov; 

v. potreby zahrnúť do pôsobnosti tohto 
nariadenia operačné systémy;

vi. potreby zaviesť neúplný zoznam 
nekalých praktík.

Or. en
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