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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Digitálna revolúcia má výrazný vplyv na našu spoločnosť. S rastom našej závislosti od 
produktov a služieb v oblasti informačných technológií je čoraz dôležitejšie zabezpečiť, aby 
sa v digitálnom svete dodržiavali naše práva. V súčasnosti milióny európskych spotrebiteľov 
každodenne využívajú prístup k digitálnemu obsahu, nakupujú ho a používajú v širokom 
zmysle slova (napr. videoprenosy, aplikácie, hry, cloudové služby alebo sociálne siete), ich 
práva online však nie sú chránené rovnako, ako sú chránené mimo internet. Táto situácia 
narúša dôveru spotrebiteľov a ohrozuje súkromie na internete, pretože chybné alebo 
nedostatočne zabezpečené digitálne produkty a služby nebudú riadne chrániť veľké množstvo 
našich osobných údajov, ktoré sú dostupné na internete.

Cieľom spravodajkyne je zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie ich súkromia online 
zaistením primeranej ochrany pri nákupe digitálneho obsahu. Rozsah pôsobnosti a 
vymedzenie digitálneho obsahu treba ďalej objasniť, aby sa zabezpečilo, že sa zaručia práva 
všetkých spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov, ktorí sú menej technicky zbehlí alebo technicky 
oboznámení s online prostredím. Online prostredie – a tým aj používanie digitálneho obsahu –
sa stalo niečím, čo je oveľa viac než len prostriedkom na vykonávanie špecifických úloh. 
Naše osobné fotografie, adresáre a zdravotné informácie sa zvyčajne nachádzajú v cloude. 
Naše dôverné rozhovory často prebiehajú a často sa uchovávajú online. A pri našich 
internetových činnostiach po sebe zanechávame toľko digitálnych stôp, že si spoločnosti 
môžu o nás vytvoriť prekvapivo podrobný obraz . Je teda zrejmé, že v online prostredí sa 
ochrana našich osobných údajov stáva ešte naliehavejšou ako vo svete mimo internetu. Tento 
návrh sa zameriava na vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom digitálneho obsahu, a je 
preto neoddeliteľne spojený s problematikou ochrany našich osobných údajov online. Je preto 
dôležité zabezpečiť, aby táto smernica bola v súlade so všeobecnými pravidlami nového 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679) s cieľom zabezpečiť súlad základného 
práva občanov na súkromie a posilniť dôveru spotrebiteľov v poskytovanie bezpečného a 
chráneného digitálneho obsahu.

Spravodajkyňa chce ďalej posilniť a objasniť návrh v nasledujúcich bodoch. Je dôležité pri 
nich nezabúdať na to, že cieľom tohto návrhu je úplná harmonizácia, ktorá zakazuje členským 
štátom zachovať alebo zaviesť vnútroštátne pravidlá, ktoré sú nad rámec tejto smernice, 
pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa:

 Aktívne poskytovanie osobných údajov spotrebiteľom: Návrh sa vzťahuje iba na 
druhy zmlúv, na základe ktorých spotrebiteľ buď zaplatí alebo „aktívne poskytne“ 
osobné údaje ako protiplnenie. Toto sa zdá byť príliš obmedzené, lebo v súčasnosti sa 
osobné údaje spotrebiteľov (ako sú lokalizačné údaje, osobné kontakty, história 
nákupov atď.) často používajú ako spôsob protiplnenia, a to bez toho, aby si to 
spotrebitelia uvedomovali. Toto obmedzenie by okrem toho mohlo vytvoriť zvrátený 
stimul pre dodávateľov, aby nežiadali spotrebiteľov o súhlas. Preto by mohlo byť 
vhodné rozšíriť toto ustanovenie tak, aby zahŕňalo všetky zmluvy o dodaní digitálneho 
obsahu, ktorých súčasťou bude používanie osobných údajov spotrebiteľa.

 Musí sa pridať vymedzenie osobných údajov na základe nariadenia 2016/679 s cieľom 
zabezpečiť jednoznačné rozlíšenie medzi osobnými údajmi a akýmikoľvek inými 
informáciami uvedenými v celom texte. 



PE582.370v03-00 4/29 AD\1110213SK.docx

SK

 Súlad digitálneho obsahu: Návrh stanovuje, že digitálny obsah by mal byť v súlade s 
tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a len ak sa v zmluve nič nestanovilo, môžu sa 
použiť objektívnejšie kritériá (napríklad technické normy alebo kódexy správania 
platné pre toto odvetvie). Je však otázne, či je spotrebiteľ – vzhľadom na zložitosť 
produktov s digitálnym obsahom – skutočne schopný plne pochopiť podmienky 
zmluvy a informovane sa rozhodnúť. Preto by sa na zisťovanie zhody mohli častejšie 
používať objektívne a subjektívne kritériá (ako napríklad technické normy alebo 
oprávnené očakávania);

 Zodpovednosť dodávateľa za škody: Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa 
obmedzuje iba na škody vniknuté na hardvére a softvére spotrebiteľa. Môžu však 
existovať prípady, keď spotrebiteľ utrpí vážne hospodárske alebo nehmotné straty bez 
ohľadu na akékoľvek poškodenie svojho digitálneho prostredia (napr. ak softvér 
obsahuje chybu, ktorá umožňuje hackerom získať prístup ku spotrebiteľovmu počítaču 
a ukradnúť mu heslo k bankovému účtu). Preto by mohlo byť vhodné rozšíriť rozsah 
škôd na všetky škody spôsobené spotrebiteľovi. Okrem toho by mohlo byť zaujímavé 
umožniť členským štátom, aby pri stanovovaní podrobných pravidiel o náhrade škody 
rozlišovali medzi dodávateľmi, ktorí urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa 
obmedzila možnosť škody (napr. dodržaním určitej základnej bezpečnosti alebo 
noriem IT), a dodávateľmi, ktorí nemajú „pozametané pred vlastným prahom“ (napr. 
neopravili slabé miesta svojich výrobkov/služieb, pokiaľ ide o bezpečnosť, o ktorých 
vedeli alebo ktoré im boli oznámené) s cieľom podporiť u dodávateľov silnejší zmysel 
pre zodpovednosť.

 Ukončenie zmluvy: V návrhu by malo byť jasné, presne ktoré údaje sa majú vrátiť 
spotrebiteľovi pri ukončení zmluvy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na dosiahnutie skutočného 
jednotného digitálneho trhu je nevyhnutná 
harmonizácia určitých aspektov zmlúv na 
dodávanie digitálneho obsahu, pričom 
základom je vysoká úroveň ochrany 
spotrebiteľa.

(2) Na dosiahnutie skutočného 
jednotného digitálneho trhu je nevyhnutná 
harmonizácia určitých aspektov zmlúv na 
dodávanie digitálneho obsahu, pričom 
základom je vysoká úroveň ochrany 
spotrebiteľa a nevyhnutnosť zlepšiť 
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prístup.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Prínosom pre spotrebiteľov budú 
plne harmonizované práva pre digitálny 
obsah pri vysokej úrovni ochrany. 
Spotrebitelia budú mať jasné práva, keď 
budú dostávať digitálny obsah alebo 
prístup k nemu kdekoľvek v EÚ. Tým sa 
zvýši ich dôvera pri nákupoch digitálneho 
obsahu. Zároveň to prispeje k znižovaniu 
ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti 
vzniká, pretože bude k dispozícii súbor 
jasných práv, ktoré im umožnia riešiť 
problémy, ktorým čelia v súvislosti s 
digitálnym obsahom.

(7) Prínosom pre spotrebiteľov budú 
plne harmonizované práva pre digitálny 
obsah pri vysokej úrovni ochrany. 
Spotrebitelia budú mať jasné práva, keď 
budú dostávať digitálny obsah alebo 
prístup k nemu kdekoľvek v EÚ. Tým sa 
zvýši ich dôvera pri nákupoch digitálneho 
obsahu. Zároveň to prispeje k znižovaniu 
ujmy spotrebiteľov, ktorá im v súčasnosti 
vzniká, pretože bude k dispozícii súbor 
jasných práv, ktoré im umožnia riešiť 
problémy, ktorým čelia v súvislosti s 
digitálnym obsahom a jeho dostupnosťou.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Smernica by mala riešiť 
problematiku jednotlivých kategórií 
digitálneho obsahu a jeho dodávania. S 
cieľom reagovať na rýchly technologický 
vývoj a udržanie nadčasového charakteru 
pojmu digitálny obsah by mal byť daný 
pojem použitý v tejto smernici širší než v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ1. Mala by predovšetkým 
zahŕňať služby, ktoré umožňujú vytváranie, 
spracovanie alebo uchovávanie dát. Hoci 
existuje veľa spôsobov dodávania 
digitálneho obsahu, napríklad prenos na 
trvanlivom nosiči, jeho sťahovanie 
spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové 
vysielanie, umožnenie prístupu k 

(11) Táto smernica by mala riešiť 
problematiku jednotlivých kategórií 
digitálneho obsahu a jeho dodávania. S 
cieľom reagovať na rýchly technologický 
vývoj a udržanie nadčasového charakteru 
pojmu digitálny obsah by mal byť daný 
pojem použitý v tejto smernici širší než v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ1. Mala by predovšetkým 
zahŕňať služby, ktoré umožňujú vytváranie, 
spracovanie alebo uchovávanie dát. Hoci 
existuje veľa spôsobov dodávania 
digitálneho obsahu, napríklad prenos na 
trvanlivom nosiči, jeho sťahovanie 
spotrebiteľmi na ich zariadenia, internetové 
vysielanie, umožnenie prístupu k 
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skladovacím kapacitám digitálneho obsahu 
alebo prístup k využívaniu sociálnych 
médií, táto smernica by sa mala uplatňovať 
na všetok digitálny obsah bez ohľadu na 
médium použité na jeho prenos. 
Rozlišovanie medzi jednotlivými 
kategóriami na tomto technologicky rýchlo 
sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože 
by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii 
medzi dodávateľmi. Mali by byť 
zabezpečené rovnaké podmienky medzi 
dodávateľmi rôznych kategórií digitálneho 
obsahu. Táto smernica by sa však nemala 
vzťahovať na digitálny obsah, ktorý tvorí 
súčasť tovaru takým spôsobom, že 
funguje ako neoddeliteľná súčasť tovaru 
a jeho funkcie sú podriadené hlavným 
funkciám tovaru. 

skladovacím kapacitám digitálneho obsahu 
alebo prístup k využívaniu sociálnych 
médií, táto smernica by sa mala uplatňovať 
na všetok digitálny obsah bez ohľadu na 
médium použité na jeho prenos. 
Rozlišovanie medzi jednotlivými 
kategóriami na tomto technologicky rýchlo 
sa meniacom trhu nie je žiaduce, pretože 
by sotva bolo možné zabrániť diskriminácii 
medzi dodávateľmi. Mali by byť 
zabezpečené rovnaké podmienky medzi 
dodávateľmi rôznych kategórií digitálneho 
obsahu. 

__________ __________

1. Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64. 1. Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa v blízkej budúcnosti očakáva nárast internetu vecí so všetkými 
druhmi„inteligentných zariadení“ so zabudovaným softvérom, je dôležité objasniť, aké 
pravidlá sa vzťahujú na tieto „inteligentné zariadenia“ a softvér, ktorý je do nich 
zabudovaný. V budúcnosti bude pravdepodobne pomerne ťažké rozlišovať, či prevažujúcim 
prvkom produktu je digitálny obsah alebo hmotný tovar. Preto sa zdá, že zvolená výnimka je 
v praxi nerealizovateľná; vhodnejší by bol samostatný návrh Komisie o tejto otázke.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý 
nebol dodaný za protiplnenie spočívajúce v 
zaplatení ceny, ale za nefinančné 
protiplnenie, táto smernica by sa mala 
vzťahovať len na zmluvy, v prípade 
ktorých dodávateľ žiada a spotrebiteľ 
priamo alebo nepriamo aktívne poskytuje 
dodávateľovi dáta, napríklad meno a e-

(14) Pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý 
nebol dodaný za protiplnenie spočívajúce v 
zaplatení ceny, ale za nefinančné 
protiplnenie, táto smernica by sa mala 
vzťahovať aj na zmluvy, v prípade ktorých 
spotrebiteľ poskytuje osobné údaje alebo 
akékoľvek iné údaje, ktoré dodávateľ 
môže priamo alebo nepriamo použiť. 
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mailovú adresu alebo fotografie, 
napríklad prostredníctvom individuálnej 
registrácie alebo na základe zmluvy, ktorá 
umožňuje prístup k fotografiám 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na situácie, keď dodávateľ 
zhromažďuje údaje potrebné na 
fungovanie digitálneho obsahu v súlade so 
zmluvou, napríklad údaje o geografickej 
polohe, ak je to potrebné pre riadne 
fungovanie mobilnej aplikácie, alebo 
výlučne na účel splnenia zákonných 
požiadaviek, napríklad keď je registrácia 
spotrebiteľa povinná z dôvodu bezpečnosti 
a na identifikačné účely podľa príslušných 
právnych predpisov. Táto smernica by sa 
takisto nemala vzťahovať na situácie, 
keď dodávateľ zhromažďuje informácie 
vrátane osobných údajov, ako je IP adresa 
alebo iné automaticky vygenerované 
informácie, napríklad informácie 
zhromaždené a prenášané cez cookie bez 
toho, aby ich spotrebiteľ aktívne dodal,
hoci spotrebiteľ akceptuje cookie. Takisto 
by sa nemala vzťahovať na situácie, keď 
je spotrebiteľ vystavený reklamným 
oznamom výlučne s cieľom získať prístup 
k digitálnemu obsahu.

Zahrnúť by sa mali aj zmluvy, v ktorých 
spotrebiteľ povoľuje prístup k svojim 
osobným údajom a ich spracovanie. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
situácie, keď dodávateľ zhromažďuje 
údaje, ktoré používa výlučne na 
zabezpečenie fungovania digitálneho 
obsahu, a to aj pokiaľ ide o aktualizácie 
softvéru, v súlade so zmluvou, napríklad 
údaje o geografickej polohe, ak je to 
potrebné pre riadne fungovanie mobilnej 
aplikácie, alebo výlučne na účel splnenia 
zákonných požiadaviek, napríklad keď je 
registrácia spotrebiteľa povinná z dôvodu 
bezpečnosti a na identifikačné účely podľa 
príslušných právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Digitálny obsah má veľký význam 
v rámci internetu vecí. Treba však 
samostatne riešiť osobitné otázky 
zodpovednosti súvisiace s internetom vecí 
vrátane zodpovednosti za dáta a zmlúv o 
interakcii medzi strojmi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Zmluvy môžu obsahovať 
všeobecné podmienky dodávateľa, ktoré 
spotrebiteľ musí prijať. Pri niektorých 
druhoch digitálneho obsahu dodávatelia 
často opisujú služby a merateľné ciele 
služieb v dohode o úrovni poskytovaných 
služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú 
vo všeobecnosti pripojené k hlavnej 
zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného 
vzťahu medzi dodávateľom a
spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do 
vymedzenia pojmu zmluva v rámci tejto 
smernice, a preto by mali byť v súlade s 
pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené.

(18) Zmluvy môžu obsahovať 
všeobecné podmienky dodávateľa, ktoré 
spotrebiteľ musí prijať. Pri niektorých 
druhoch digitálneho obsahu dodávatelia 
často opisujú služby a merateľné ciele 
služieb v dohode o úrovni poskytovaných 
služieb. Tieto dohody o úrovni služieb sú 
vo všeobecnosti pripojené k hlavnej 
zmluve a tvoria dôležitú súčasť zmluvného 
vzťahu medzi dodávateľom a 
spotrebiteľom. Mali by byť zahrnuté do 
vymedzenia pojmu zmluva v rámci tejto 
smernice, a preto by mali byť v súlade s 
pravidlami, ktoré sú v smernici stanovené. 
Ak sa súhlas so spracovaním osobných 
údajov poskytne ako nefinančné 
protiplnenie, zmluva by mala obsahovať 
informácie o spracovaní predpísané 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/6791, ale tieto 
informácie by mali byť jasne odlíšiteľné 
od iných prvkov zmluvy. Okrem toho by 
mali ľahko pochopiteľné piktogramy 
ilustrovať hlavné prvky spracúvania 
osobných údajov.

_________________________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 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), Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ochrana jednotlivcov pri (22) Výkon činností patriacich do 



AD\1110213SK.docx 9/29 PE582.370v03-00

SK

spracúvaní osobných údajov sa riadi 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES1 a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES2, ktoré sú 
plne uplatniteľné v kontexte zmlúv o 
dodávaní digitálneho obsahu. Uvedené 
smernice už v súčasnosti stanovujú právny 
rámec v oblasti ochrany osobných údajov v 
Únii. Implementácia a uplatňovanie tejto 
smernice by mali byť plne v súlade s 
uvedeným právnym rámcom. 

pôsobnosti tejto smernice zahŕňa aj 
spracovanie osobných údajov. Touto 
smernicou nie sú dotknuté ustanovenia 
právnych predpisov Únie, ktoré sa 
vzťahujú na spracovanie osobných údajov 
v rámci Únie, najmä nariadenia 
č. 2016/679 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES2, ktoré 
upravujú spracúvanie osobných údajov 
v členských štátoch pod dohľadom 
príslušných orgánov členských štátov, 
najmä verejných nezávislých orgánov 
určených členskými štátmi. Tieto právne 
predpisy už v súčasnosti stanovujú právny 
rámec v oblasti ochrany osobných údajov v 
Únii a sú plne uplatniteľné v kontexte 
zmlúv o dodaní digitálneho obsahu. 
Implementácia a uplatňovanie tejto 
smernice by mali byť plne v súlade s 
uvedeným právnym rámcom. 

__________ __________

1. Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50) 
[smernica bude nahradená všeobecným 
nariadením o ochrane údajov po jeho 
prijatí].

2 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37–47. 2Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na účel 
poskytovania digitálneho obsahu, bolo v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane 
údajov vrátane nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je horizontálnej 
povahy. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V prípadoch, keď zmluva 
nestanovuje dostatočne jasné a 
zrozumiteľné kritériá na zistenie súladu 
digitálneho obsahu so zmluvou, je potrebné 
stanoviť objektívne kritériá súladu s 

(25) V prípadoch, keď zmluva 
nestanovuje dostatočne jasné a 
zrozumiteľné kritériá, upravené pre 
spotrebiteľov, ktorí sú ich cieľovou 
skupinou, na zistenie súladu digitálneho 
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cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli 
zbavení svojich práv. V takýchto prípadoch 
by sa súlad so zmluvou mal posudzovať 
vzhľadom na účel, na ktorý sa digitálny 
obsah rovnakého opisu bežne používa.

obsahu so zmluvou, je potrebné stanoviť 
kritériá súladu s cieľom zabezpečiť, aby im
spotrebitelia dostatočne rozumeli a neboli 
zbavení svojich práv. V takýchto prípadoch 
by sa súlad so zmluvou mal posudzovať 
vzhľadom na účel, na ktorý sa digitálny 
obsah rovnakého opisu bežne používa, 
dostupné technické normy a oprávnené 
očakávania spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Hoci služby a technológie založené 
na údajoch prinášajú významné výhody, 
vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Ako 
sa uznáva v stratégii jednotného 
digitálneho trhu, vysoká úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v celej 
Európskej únii má zásadný význam z 
hľadiska zabezpečenia dodržiavania 
základných práv, ako je právo na súkromie 
a ochranu osobných údajov, ako aj z 
hľadiska zvýšenia istoty používateľov a 
posilnenia ich dôvery v rámci digitálnej 
ekonomiky. Keďže softvér sa stáva 
všadeprítomným, prvoradou otázkou sa 
stávajú aj také vlastnosti ako spoľahlivosť, 
bezpečnosť a adaptabilita na meniace sa 
potreby. Preto je čoraz dôležitejšie, aby 
uvedené technológie a služby založené na 
údajoch zabezpečovali, aby tieto vlastnosti 
boli zaručené v rozsahu, ktorý je úmerný 
úlohe a funkcii, ktoré tieto technológie 
zohrávajú. Najmä vlastnosti z hľadiska 
bezpečnosti a spoľahlivosti sa stávajú 
dôležitou otázkou pre inovatívne zmiešané 
služby, ktoré sa musia opierať o prepojenie 
rôznych systémov v rôznych doménach.

(27) Hoci služby a technológie založené 
na údajoch prinášajú významné výhody, 
vytvárajú aj isté druhy zraniteľnosti. Ako 
sa uznáva v stratégii jednotného 
digitálneho trhu, vysoká úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v celej 
Európskej únii má zásadný význam z 
hľadiska zabezpečenia dodržiavania 
základných práv, ako je právo na ochranu 
súkromia na internete a na ochranu 
osobných údajov, ako aj z hľadiska 
zvýšenia istoty používateľov a posilnenia 
ich dôvery v rámci digitálnej ekonomiky. 
Keďže softvér sa stáva všadeprítomným, 
prvoradou otázkou sa stávajú aj také 
vlastnosti ako spoľahlivosť, bezpečnosť a 
adaptabilita na meniace sa potreby. Preto je 
čoraz dôležitejšie, aby uvedené technológie 
a služby založené na údajoch 
zabezpečovali, aby tieto vlastnosti boli 
zaručené v čo najväčšom rozsahu. Najmä 
vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a 
spoľahlivosti sa stávajú dôležitou otázkou 
pre inovatívne zmiešané služby, ktoré sa 
musia opierať o prepojenie rôznych 
systémov v rôznych doménach.

Pozmeňujúci návrh 10
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Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) V rámci druhej možnosti by mal 
mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny 
alebo na ukončenie zmluvy. Právo 
spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo 
byť obmedzené na prípady, keď napríklad 
nie je možné uviesť digitálny obsah do 
súladu a nesúlad znižuje hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, 
dodávateľ by mu mal vrátiť zaplatenú 
sumu, alebo ak sa digitálny obsah 
nedodáva za protiplnenie spočívajúce v 
zaplatení ceny, ale za prístup k údajom, 
ktoré spotrebiteľ poskytol, dodávateľ by sa 
mal zdržať ich používania, ich postúpenia 
tretím stranám alebo umožnenia tretím 
stranám, aby k nim mali prístup po 
ukončení zmluvy. Splnenie povinnosti 
zdržať sa použitia údajov v prípade, keď 
protiplnenie predstavujú osobné údaje, 
znamená, že dodávateľ by mal prijať 
všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s 
pravidlami o ochrane údajov ich 
vymazaním alebo anonymizovaním tak, 
aby spotrebiteľa nebolo možné 
identifikovať nijakými prostriedkami, pri 
ktorých existuje primeraná 
pravdepodobnosť, že ich použije dodávateľ 
alebo akákoľvek iná osoba. Bez toho, aby 
boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa 
podľa smernice 95/46/ES, dodávateľ by 
nemal byť povinný podniknúť žiadne 
ďalšie kroky v súvislosti s údajmi, ktoré 
dodávateľ zákonne poskytol tretím stranám 
v priebehu trvania zmluvy o dodávaní 
digitálneho obsahu.

(37) V rámci druhej možnosti by mal 
mať spotrebiteľ nárok na zníženie ceny 
alebo na ukončenie zmluvy. Právo 
spotrebiteľa na ukončenie zmluvy by malo 
byť obmedzené na prípady, keď napríklad 
nie je možné uviesť digitálny obsah do 
súladu a nesúlad znižuje hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu. Ak spotrebiteľ ukončí zmluvu, 
dodávateľ by mu mal vrátiť zaplatenú 
sumu, alebo ak sa digitálny obsah 
nedodáva za protiplnenie spočívajúce v 
zaplatení ceny, ale za prístup k údajom, 
ktoré spotrebiteľ poskytol ako protiplnenie 
za dodaný digitálny obsah, alebo údajom, 
ktoré vytvoril počas trvania zmluvy, 
dodávateľ by sa mal zdržať ich používania, 
ich postúpenia tretím stranám alebo 
umožnenia tretím stranám, aby k nim mali 
prístup po ukončení zmluvy. Splnenie 
povinnosti zdržať sa použitia údajov v 
prípade, keď protiplnenie predstavujú 
osobné údaje, znamená, že dodávateľ by 
mal prijať všetky opatrenia na 
zabezpečenie súladu s pravidlami o 
ochrane údajov ich vymazaním alebo 
anonymizovaním tak, aby spotrebiteľa 
nebolo možné identifikovať nijakými 
prostriedkami, pri ktorých existuje 
primeraná pravdepodobnosť, že ich použije 
dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba. Ak 
dodávateľ používa ochranu osobných 
údajov, ako napríklad pseudonymizáciu, 
podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679 len na 
základe žiadosti spotrebiteľa, nemal by 
používať tieto dáta. Bez toho, aby boli 
dotknuté povinnosti prevádzkovateľa 
podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679, 
dodávateľ by nemal byť povinný 
podniknúť žiadne ďalšie kroky v súvislosti 
s údajmi, ktoré zákonne poskytol tretím 
stranám v priebehu trvania zmluvy o 
dodávaní digitálneho obsahu.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Po ukončení zmluvy by sa mal 
dodávateľ takisto zdržať používania 
obsahu vytvoreného spotrebiteľom. V 
prípadoch, keď konkrétny obsah vytvoril 
viac než jeden spotrebiteľ, však má 
dodávateľ právo aj naďalej využívať obsah 
vygenerovaný spotrebiteľom, ak ho 
využívajú aj uvedení ostatní spotrebitelia.

(38) Po ukončení zmluvy by sa mal 
dodávateľ takisto zdržať používania 
obsahu vytvoreného spotrebiteľom. V 
prípadoch, keď konkrétny obsah vytvoril 
viac než jeden spotrebiteľ, však má 
dodávateľ právo aj naďalej využívať obsah 
vytvorený spotrebiteľom, ak ho využívajú 
aj uvedení ostatní spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) S cieľom zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ mohol využívať účinnú ochranu 
v súvislosti s právom ukončiť zmluvu, by 
mal dodávateľ umožniť spotrebiteľovi 
získať späť všetky údaje, ktoré zaslal 
formou uploadu a ktoré vytvoril s využitím 
digitálneho obsahu alebo ktoré boli 
vygenerované používaním digitálneho 
obsahu spotrebiteľom. Táto povinnosť by 
sa mala rozšíriť aj na údaje, ktoré je 
dodávateľ povinný uchovávať v rámci 
zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ako 
aj na údaje, ktoré má dodávateľ fakticky 
uchovávať podľa zmluvy.

(39) S cieľom zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ mohol využívať účinnú ochranu 
v súvislosti s právom ukončiť zmluvu, by 
mal dodávateľ umožniť spotrebiteľovi na 
jeho žiadosť získať späť všetky údaje, 
ktoré zaslal formou uploadu alebo ktoré 
spotrebiteľ vytvoril s využitím digitálneho 
obsahu. Táto povinnosť by sa mala rozšíriť 
aj na údaje, ktoré je dodávateľ povinný 
uchovávať v rámci zmluvy o dodávaní 
digitálneho obsahu, ako aj na údaje, ktoré 
má dodávateľ fakticky uchovávať podľa 
zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Zásada zodpovednosti dodávateľa (44) Zásada zodpovednosti dodávateľa 
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za škody je základným prvkom zmlúv o 
dodávaní digitálneho obsahu. S cieľom 
zvýšiť dôveru spotrebiteľov v digitálny 
obsah by preto táto zásada mala byť 
upravená na úrovni Únie, aby sa 
zabezpečilo, že spotrebiteľom nevznikne 
ujma na úkor ich hardvéru alebo softvéru, 
ak sa poškodia digitálnym obsahom, ktorý 
nie je v súlade so zmluvou. Dodávateľ 
zodpovedá spotrebiteľovi za všetky škody 
spôsobené digitálnemu prostrediu 
spotrebiteľa, zapríčinené nesúladom so 
zmluvou alebo nedodaním digitálneho 
obsahu. Malo by však byť vecou členských 
štátov, aby stanovili podrobné podmienky 
na uplatnenie nároku na náhradu škody a 
pritom zohľadniť skutočnosť, že zľavy na 
cenách za budúce dodávky digitálneho 
obsahu, najmä v prípadoch, keď ich 
dodávatelia ponúkajú ako výlučnú 
možnosť kompenzácie strát, nemusia 
spotrebiteľovi zaistiť situáciu, ktorá by sa 
čo najviac priblížila k situácii, v ktorej by 
spotrebiteľ bol, keby mu bol digitálny 
obsah dodaný riadne a v súlade so 
zmluvou.

za škody je základným prvkom zmlúv o 
dodávaní digitálneho obsahu. S cieľom 
zvýšiť dôveru spotrebiteľov v digitálny 
obsah by preto táto zásada mala byť 
upravená na úrovni Únie, aby sa 
zabezpečilo, že spotrebiteľom nevznikne 
ujma, ak im škodu spôsobí digitálny 
obsah, ktorý nie je v súlade so zmluvou. 
Spotrebitelia by preto mali mať nárok na 
náhradu za všetky škody spôsobené 
spotrebiteľovi, ktoré sú zapríčinené 
nesúladom so zmluvou alebo nedodaním 
digitálneho obsahu. Malo by však byť 
vecou členských štátov, aby stanovili 
podrobné podmienky na uplatnenie nároku 
na náhradu škody a pritom zohľadniť 
skutočnosť, že zľavy na cenách za budúce 
dodávky digitálneho obsahu, najmä v 
prípadoch, keď ich dodávatelia ponúkajú 
ako výlučnú možnosť kompenzácie strát, 
nemusia spotrebiteľovi zaistiť situáciu, 
ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v 
ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol 
digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so 
zmluvou. Členské štáty by pri stanovovaní 
pravidiel v tomto ohľade mali mať 
možnosť stanoviť zvýšenú alebo zníženú 
mieru zodpovednosti za škodu s cieľom 
rozlišovať medzi dodávateľmi, ktorí 
urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa 
obmedzila možnosť vzniku škody, 
napríklad dodržiavaním odvetvových 
kódexov osvedčených postupov, 
základných línií bezpečnosti alebo 
medzinárodných noriem, a dodávateľmi, 
ktorí v tejto súvislosti zanedbali svoje 
povinnosti.

Odôvodnenie

Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa obmedzuje na hospodárske škody, ktoré utrpel hardvér 
a softvér spotrebiteľa. Toto je príliš obmedzené, pretože sa môžu objaviť prípady, keď 
spotrebiteľ utrpí vážnu hospodársku alebo nehmotnú stratu bez ohľadu na akékoľvek 
poškodenie svojho digitálneho prostredia. Okrem toho na to, aby sa podporil silnejší zmysel 
dodávateľov pre zodpovednosť, by členské štáty mali mať pri stanovovaní podrobných 
pravidiel týkajúcich sa škody možnosť rozlišovať medzi dodávateľmi, ktorí urobili všetko, čo 
je v ich silách, aby sa obmedzila možnosť škody a dodávateľmi, ktorí to neurobili.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie, a 
to najmä v jej článkoch 16, 38 a 47,

(55) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie, a 
to najmä v jej článkoch 7, 8, 16, 38 a 47,

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú 
v digitálnej forme, napríklad video, audio, 
aplikácie, digitálne hry a akýkoľvek iný 
softvér;

a) dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú 
v digitálnej forme, vrátane obrazových 
a zvukových záznamov, aplikácií, 
digitálnych hier a akéhokoľvek iného 
softvéru;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „osobné údaje“ sú osobné údaje 
vymedzené v článku 4 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. 2016/679;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „náhrada škody“ je peňažná suma, 
na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako 
odškodnenie za hospodárske škody 
spôsobené ich digitálnemu prostrediu;

5. „náhrada škody“ je peňažná suma, 
na ktorú môžu mať spotrebitelia nárok ako 
odškodnenie za materiálne aj 
nemateriálne škody;

Odôvodnenie

Návrhom sa zodpovednosť dodávateľa obmedzuje na hospodárske škody, ktoré utrpel hardvér 
a softvér spotrebiteľa. Toto je príliš obmedzené, pretože môžu existovať prípady, keď 
spotrebiteľ utrpí vážnu hospodársku alebo nehmotnú stratu bez ohľadu na akékoľvek 
poškodenie jeho digitálneho prostredia, napr. ak softvér obsahuje chybu, ktorá umožňuje 
hackerom získať prístup ku spotrebiteľovmu počítaču a ukradnúť mu heslo k bankovému účtu. 
Podobné ustanovenie obsahuje aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na každú 
zmluvu, v rámci ktorej dodávateľ dodáva 
digitálny obsah spotrebiteľovi alebo sa 
zaväzuje tak urobiť, a výmenou za to sa má 
zaplatiť cena alebo spotrebiteľ aktívne 
poskytne nefinančné protiplnenie vo 
forme osobných údajov alebo 
akýchkoľvek iných údajov.

1. Táto smernica sa vzťahuje na každú 
zmluvu, v rámci ktorej dodávateľ dodáva 
digitálny obsah alebo digitálnu službu
spotrebiteľovi alebo sa zaväzuje tak urobiť 
a výmenou za to sa má zaplatiť cena alebo 
spotrebiteľ namiesto peňažnej platby 
sprístupní svoje osobné údaje alebo 
akékoľvek iné údaje, pokiaľ je to možné 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016(679). V 
zmluve sa výslovne uvedie, ktoré osobné 
údaje boli poskytnuté výmenou za obsah.

Pozmeňujúci návrh 19

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

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
digitálny obsah poskytovaný za 
nefinančné protiplnenie v prípadoch, keď
dodávateľ žiada od spotrebiteľa 
poskytnutie osobných údajov, ktorých 
spracovanie je nevyhnutné na plnenie 
zmluvy alebo na splnenie právnych 
požiadaviek a dodávateľ ich ďalej
nespracúva spôsobom nezlučiteľným s 
týmto účelom. Rovnako sa nevzťahuje ani 
na žiadne iné údaje, ktorých poskytnutie 
dodávateľ žiada od spotrebiteľa s cieľom 
zabezpečiť, aby bol digitálny obsah v 
súlade so zmluvou, alebo na splnenie 
právnych požiadaviek, a dodávateľ 
nepoužije tieto údaje na komerčné účely.

4. Táto smernica sa neuplatňuje, ak 
osobné údaje alebo iné údaje, ktoré 
sprístupnil spotrebiteľ, dodávateľ využíva 
výhradne na dodanie digitálneho obsahu 
alebo na splnenie právnych požiadaviek a 
dodávateľ tieto údaje nespracúva na iný 
účel. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto 
smernice v rozpore s niektorým 
ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa 
riadi konkrétna oblasť alebo predmet,
ustanovenia uvedeného iného aktu Únie 
majú prednosť pred touto smernicou.

7. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto 
smernice v rozpore s niektorým 
ustanovením iného aktu Únie, ustanovenia 
uvedeného iného aktu Únie majú prednosť 
pred touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Touto smernicou nie je dotknutá 
ochrana jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov.

8. Žiadne ustanovenie tejto smernice 
ani žiadny akt slúžiaci na jej transpozíciu 
do vnútroštátneho práva žiadnym 
spôsobom neobmedzí ani nenaruší 
ochranu jednotlivcov so zreteľom na 
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spracovanie osobných údajov, ako 
je stanovené v nariadení (EÚ) 2016/479 
a v smernici 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Ak sa pri dodávaní digitálneho 
obsahu v rámci pôsobnosti tejto smernice 
uplatňujú právne predpisy iného 
členského štátu, ako je štát trvalého 
pobytu spotrebiteľa, dodávateľ 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dodávateľ dodá digitálny obsah 
bezprostredne po uzavretí zmluvy, pokiaľ 
sa strany nedohodli inak. Dodávka sa 
považuje za uskutočnenú, keď sa digitálny 
obsah dodá spotrebiteľovi alebo, ak sa 
uplatňuje odsek 1 písm. b), tretej strane 
podľa výberu spotrebiteľa, podľa toho, čo 
nastane skôr.

2. Dodávateľ dodá digitálny obsah 
bezprostredne po uzavretí zmluvy, pokiaľ 
sa strany nedohodli inak, a to bez toho, aby 
bol dotknutý článok 16 písm. m) smernice 
2011/83/EÚ. Dodávka sa považuje za 
uskutočnenú, keď sa digitálny obsah dodá 
spotrebiteľovi alebo, ak sa uplatňuje odsek 
1 písm. b) tohto článku, tretej strane podľa 
výberu spotrebiteľa, podľa toho, čo nastane 
skôr.

_________________

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Aby bol digitálny obsah v súlade so 
zmluvou, musí podľa konkrétnych 
okolností:

1. Zmluva obsahuje všetky relevantné 
ukazovatele na posúdenie súladu 
digitálneho obsahu, ako aj všetky 
relevantné informácie týkajúce sa 
spracovávania osobných údajov v súlade s 
povinnosťou podľa nariadenia (EÚ) č. 
2016/679. Aby bol digitálny obsah v súlade 
so zmluvou, musí podľa konkrétnych 
okolností:

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) byť aktualizovaný, ako sa stanovuje 
v zmluve.

d) byť aktualizovaný, ako sa stanovuje 
v zmluve alebo ak je to potrebné s cieľom 
zaručiť vlastnosti stanovené v písmenách 
a) a b), najmä kontinuitu a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ zmluva nestanovuje 
požiadavky na digitálny obsah podľa 
odseku 1, a to v prípade potreby jasným a 
vyčerpávajúcim spôsobom, digitálny obsah 
musí byť vhodný na účely, na ktoré sa 
digitálny obsah rovnakého charakteru 
bežne používa vrátane jeho funkčnosti, 
interoperability a iných výkonnostných 
vlastností, napríklad prístupnosti, 
kontinuity a bezpečnosti, berúc pritom do 
úvahy:

2. Okrom toho, že musí spĺňať všetky 
požiadavky súladu začlenené v zmluve 
stanovené v odseku 1, digitálny obsah 
musí byť vhodný na účely, na ktoré sa 
digitálny obsah rovnakého charakteru 
bežne používa, pričom musí mať kvality, 
ktoré spotrebitelia môžu logicky 
očakávať, vrátane jeho funkčnosti, 
interoperability a iných výkonnostných 
vlastností, napríklad prístupnosti, 
kontinuity a bezpečnosti, berúc pritom do 
úvahy:
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či sa digitálny obsah dodáva 
výmenou za zaplatenie ceny alebo za 
protiplnenie iné než peniaze;

a) či sa digitálny obsah dodáva 
výmenou za zaplatenie ceny alebo za 
protiplnenie iné než peniaze poskytnutím 
osobných údajov alebo akýchkoľvek 
iných údajov podľa článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) oprávnené očakávania 
spotrebiteľov;

Odôvodnenie

Návrh stanovuje, že digitálny obsah musí byť v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a 
len ak sa v zmluve nič nestanovilo, môžu sa použiť objektívnejšie kritériá (napríklad technické 
normy alebo kódexy správania). Produkty s digitálnym obsahom sú však často tak zložité, že 
od spotrebiteľa nemožno očakávať, aby úplne pochopil podmienky zmluvy a informovane sa 
rozhodol. Preto by sa na zisťovanie zhody mali častejšie používať kritériá, ako napríklad 
technické normy alebo oprávnené očakávania.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak je to relevantné, všetky 
existujúce medzinárodné technické normy,
alebo ak takéto technické normy 
neexistujú, platné odvetvové kódexy 
správania a osvedčené postupy, a

b) všetky existujúce medzinárodné 
technické normy, alebo ak takéto technické 
normy neexistujú, platné odvetvové 
kódexy správania a osvedčené postupy, a



PE582.370v03-00 20/29 AD\1110213SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) všetky existujúce najlepšie postupy 
týkajúce sa bezpečnosti informačných 
systémov a digitálnych prostredí;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak zmluva stanovuje, že sa 
digitálny obsah dodáva počas určitého 
obdobia, tento digitálny obsah musí byť v 
súlade so zmluvou po celý čas trvania 
daného obdobia.

3. Ak zmluva stanovuje, že sa 
digitálny obsah dodáva počas určitého 
obdobia, tento digitálny obsah vrátane 
bezpečnostných aktualizácií, ktoré má 
v prípade potreby poskytnúť dodávateľ,
musí byť v súlade so zmluvou po celý čas 
trvania daného obdobia.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. S cieľom zabezpečiť súlad so 
zmluvou musí byť digitálny obsah alebo 
digitálna služba v súlade so zásadami 
„špecificky navrhnutej ochrany“ a 
„štandardnej ochrany údajov“ uvedenými
v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spotrebiteľ musí spolupracovať s 
dodávateľom v rozsahu možnom a 
potrebnom na určenie digitálneho 
prostredia spotrebiteľa. Povinnosť 
spolupracovať sa obmedzuje na technicky 
dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej 
rušivé pre spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ 
nespolupracuje, dôkazné bremeno, pokiaľ 
ide o nesúlad so zmluvou, znáša 
spotrebiteľ.

3. Spotrebiteľ musí spolupracovať s 
dodávateľom v rozsahu možnom a 
potrebnom na určenie digitálneho 
prostredia spotrebiteľa. Povinnosť 
spolupracovať sa obmedzuje na technicky 
dostupné prostriedky, ktoré sú najmenej 
rušivé pre spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ 
nespolupracuje, dôkazné bremeno, pokiaľ 
ide o nesúlad so zmluvou, znáša 
spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemá povinnosť 
spolupracovať v prípadoch, keď 
dodávateľ žiada prístup k súkromným 
alebo osobným informáciám a správam.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v 
čase, keď sa digitálny obsah dodáva, a

b) akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v 
čase, keď sa digitálny obsah dodáva,

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) akýkoľvek nedostatok bezpečnosti, 
ktorý bol alebo mohol byť dodávateľovi 
reálne známy podľa najlepších postupov 
týkajúcich sa bezpečnosti informačných 
systémov a digitálnych prostredí; a

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Dodávateľ uvedie digitálny obsah 
do súladu so zmluvou podľa odseku 1 v 
primeranej lehote od okamihu, keď ho 
spotrebiteľ informoval o nesúlade so 
zmluvou, a to bez toho, aby spôsobil 
spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom 
zohľadní povahu digitálneho obsahu a účel, 
na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny 
obsah.

2. Dodávateľ uvedie digitálny obsah 
do súladu so zmluvou podľa odseku 1 
bez zbytočného odkladu od okamihu, keď 
ho spotrebiteľ informoval o nesúlade so 
zmluvou, a to bez toho, aby spôsobil 
spotrebiteľovi závažné ťažkosti, pričom 
zohľadní povahu digitálneho obsahu a účel, 
na ktorý spotrebiteľ žiadal tento digitálny 
obsah.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu 
iba vtedy, ak nesúlad so zmluvou ohrozuje 
funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu, napríklad jeho prístupnosť, 
kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú 
podľa článku 6 ods. 1 a 2. Dôkazné 
bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša 
funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu, znáša dodávateľ.

5. Bez ohľadu na iné zákonné 
dôvody ukončenia zmluvy môže 
spotrebiteľ ukončiť zmluvu iba vtedy, ak 
nesúlad so zmluvou ohrozuje funkčnosť, 
interoperabilitu a ostatné hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu, napríklad jeho prístupnosť, 
kontinuitu a bezpečnosť, ak sa vyžadujú 
podľa článku 6 ods. 1 a 2. Dôkazné 
bremeno, že nesúlad so zmluvou nenarúša 
funkčnosť, interoperabilitu a ostatné hlavné 
výkonnostné charakteristiky digitálneho 
obsahu, znáša dodávateľ.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľ prijme všetky opatrenia, 
ktoré od neho možno očakávať, aby sa 
zdržal využitia nefinančného protiplnenia, 
ktoré spotrebiteľ poskytol výmenou za 
digitálny obsah, a akýchkoľvek iných 
údajov zhromaždených dodávateľom v 

b) dodávateľ sa zdrží každého 
použitia osobných údajov alebo iných 
údajov, ktoré spotrebiteľ sprístupnil 
namiesto finančnej platby výmenou za 
digitálny obsah, aj použitia všetkých iných 
údajov, ktoré zhromaždil v súvislosti s 
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súvislosti s dodaním digitálneho obsahu 
vrátane všetkého obsahu poskytovaného 
spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý 
spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva 
spoločne s inými;

dodaním digitálneho obsahu vrátane 
všetkého obsahu poskytovaného 
spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý 
spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva 
spoločne s inými. Dodávateľ sa zdrží 
spracovania osobných údajov na to, aby 
iba umožnil prepojenie iných ako 
osobných údajov a obsahu 
so spotrebiteľom, aby bol schopný 
umožniť spotrebiteľovi získať ich podľa 
písm. c). Dodávateľ musí spĺňať 
povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia 
(EÚ) č. 2016/679;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dodávateľ musí spotrebiteľovi 
poskytnúť prostriedky na spätné získanie 
všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ 
poskytol, a všetkých ostatných údajov, 
ktoré spotrebiteľ vytvoril alebo ktoré boli 
vygenerované používaním digitálneho 
obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v 
akom tieto údaje uchovával dodávateľ. 
Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie 
obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí 
v primeranom čase a v bežne používanom 
formáte údajov;

c) dodávateľ musí spotrebiteľovi na 
jeho požiadanie poskytnúť prostriedky na 
spätné získanie všetkého obsahu, ktorý 
spotrebiteľ poskytol, a všetkých ostatných 
údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril 
používaním digitálneho obsahu 
spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto 
údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má 
nárok na spätné získanie obsahu bezplatne 
a bez ťažkostí v primeranom čase a v 
štruktúrovanom bežne používanom 
a strojovo čitateľnom formáte údajov a 
prenesenie tohto obsahu k inému 
dodávateľovi bez bránenia zo strany 
pôvodného dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dodávateľ zodpovedá 1. Dodávateľ zodpovedá 
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spotrebiteľovi za všetky hospodárske 
škody v digitálnom prostredí spotrebiteľa, 
zapríčinené nesúladom so zmluvou alebo 
nedodaním digitálneho obsahu. Náhrada 
škody musí spotrebiteľovi zaistiť situáciu, 
ktorá by sa čo najviac priblížila k situácii, v 
ktorej by spotrebiteľ bol, keby mu bol 
digitálny obsah dodaný riadne a v súlade so 
zmluvou.

spotrebiteľovi za všetky ekonomické škody 
spôsobené spotrebiteľovi nesúladom so 
zmluvou alebo nedodaním digitálneho 
obsahu. Náhrada škody musí spotrebiteľovi 
zaistiť situáciu, ktorá by sa čo najviac 
priblížila k situácii, v ktorej by spotrebiteľ 
bol, keby mu bol digitálny obsah dodaný 
riadne a v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia podrobné 
pravidlá pre výkon práva na náhradu 
škody.

2. Členské štáty stanovia podrobné 
pravidlá pre výkon práva na náhradu 
škody. Pri stanovovaní týchto pravidiel 
môžu členské štáty stanoviť zníženú alebo 
zvýšenú mieru zodpovednosti za škody na 
základe objektívnych kritérií posúdenia 
úsilia vynaloženého dodávateľom na 
zabránenie nesúladu digitálneho obsahu 
a vzniku škody, ako je zabezpečenie 
najlepších postupov týkajúcich 
sa bezpečnosti alebo najmodernejšej 
technológie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak zmluva stanovuje, že sa 
digitálny obsah bude dodávať v priebehu 
obdobia stanoveného v zmluve, dodávateľ 
môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a 
ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky 
digitálneho obsahu, napríklad jeho 
dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť – za 
predpokladu, že tieto zmeny nemajú 
nepriaznivý vplyv na prístup alebo 
používanie digitálneho obsahu 

1. Ak zmluva stanovuje, že sa 
digitálny obsah má dodávať v priebehu 
obdobia stanoveného v zmluve, dodávateľ 
môže zmeniť funkčnosť, interoperabilitu a 
ostatné hlavné výkonnostné charakteristiky 
digitálneho obsahu, napríklad jeho 
dostupnosť a kontinuitu, a to iba vtedy, 
keď:
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spotrebiteľom –, a to iba vtedy, keď:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) takáto zmena je nevyhnutná pre 
bezpečnosť obsahu v súlade s najlepšími 
postupmi;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spotrebiteľ je o modifikácii 
informovaný v dostatočnom predstihu 
formou výslovného oznámenia na 
trvanlivom nosiči;

b) spotrebiteľ je o modifikácii 
informovaný v dostatočnom predstihu 
formou výslovného oznámenia;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) po ukončení zmluvy v súlade s 
písmenom c) spotrebiteľ dostane k 
dispozícii technické prostriedky na spätné 
získanie všetkého obsahu poskytnutého v 
súlade s článkom 13 ods. 2 písm. c).

d) po ukončení zmluvy v súlade s 
písmenom c) spotrebiteľ dostane k 
dispozícii technické prostriedky na spätné 
získanie všetkého obsahu poskytnutého v 
súlade s článkom 13 ods. 2 písm. c) alebo 
článkom 16 ods. 4 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dodávateľ prijme všetky opatrenia, 
ktoré od neho možno očakávať, aby sa 
zdržal použitia iného ako peňažného 
protiplnenia, ktoré spotrebiteľ poskytol 
výmenou za digitálny obsah, ako aj 
akýchkoľvek iných údajov zhromaždených 
dodávateľom a týkajúcich sa digitálneho 
obsahu vrátane obsahu poskytnutého 
spotrebiteľom;

a) dodávateľ sa zdrží použitia 
osobných údajov alebo akýchkoľvek 
iných údajov, ktoré spotrebiteľ sprístupnil 
namiesto finančnej platby výmenou za 
digitálny obsah, ako aj použitia
akýchkoľvek iných údajov, ktoré 
spotrebiteľ poskytol výmenou za 
používanie digitálneho obsahu vrátane 
všetkého obsahu poskytovaného 
spotrebiteľom s výnimkou obsahu, ktorý 
spotrebiteľ vytvoril a naďalej využíva 
spoločne s inými. Dodávateľ sa zdrží 
spracovania osobných údajov na to, aby 
iba umožnil prepojenie iných ako 
osobných údajov a obsahu 
so spotrebiteľom, aby bol schopný 
umožniť spotrebiteľovi získať ich podľa 
písm. c). Dodávateľ musí spĺňať 
povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia 
(EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľ musí spotrebiteľovi 
poskytnúť všetky prostriedky na spätné 
získanie všetkého obsahu, ktorý spotrebiteľ 
poskytol, a všetkých ostatných údajov, 
ktoré spotrebiteľ vyprodukoval alebo ktoré 
boli vygenerované používaním digitálneho 
obsahu spotrebiteľom, a to v rozsahu, v 
akom tieto údaje uchovával dodávateľ. 
Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie 
obsahu bezplatne a bez závažných ťažkostí 
v primeranom čase a v bežne používanom 
formáte údajov a

b) dodávateľ musí spotrebiteľovi na jeho 
požiadanie poskytnúť prostriedky na 
spätné získanie všetkého obsahu, ktorý 
spotrebiteľ sprístupnil, a všetkých 
ostatných údajov, ktoré spotrebiteľ vytvoril 
používaním digitálneho obsahu 
spotrebiteľom, a to v rozsahu, v akom tieto 
údaje uchovával dodávateľ. Spotrebiteľ má 
nárok na spätné získanie obsahu a údajov
bezplatne a bez závažných ťažkostí v 
primeranom čase a v štruktúrovanom
bežne používanom strojovo čitateľnom
formáte údajov a má právo na prenesenie 
tohto obsahu a údajov k inému 
dodávateľovi bez bránenia zo strany 
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pôvodného dodávateľa; a

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
existovali primerané a účinné prostriedky 
na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
existovali účinné a odrádzajúce
prostriedky na zabezpečenie súladu s touto 
smernicou.

Odôvodnenie

Skutočné presadzovanie týchto nových práv spotrebiteľov sa dosiahne iba vtedy, ak členské 
štáty zavedú skutočne účinné a odrádzajúce sankcie. Platí to aj vzhľadom na významné 
obchodné výhody, ktoré by poskytovatelia digitálneho obsahu mohli získať tým, že by výrazne 
zvýšili svoj podiel na trhu na úkor práv spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) organizácie, ktoré sú aktívne v 
oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých 
osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných 
údajov.

Odôvodnenie

na základe článku 80 HDPR

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 19 a

Ochrana údajov

Spracúvanie osobných údajov 
uskutočňované v kontexte činností 
vykonávaných podľa tejto smernice je v 
súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 
č. 2016/679 a smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najneskôr do [dátum päť 
rokov po nadobudnutí účinnosti] preskúma 
uplatňovanie tejto smernice a predloží 
správu Európskemu parlamentu a Rade. V 
správe sa okrem iného preskúmajú dôvody 
na harmonizáciu pravidiel uplatniteľných 
na zmluvy na dodávanie digitálneho 
obsahu za iné protiplnenie, než na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, najmä pokiaľ ide o 
dodávky za reklamu alebo nepriame 
zhromažďovanie údajov.

1. Komisia najneskôr do [dátum tri 
roky po nadobudnutí účinnosti] preskúma 
uplatňovanie tejto smernice a predloží 
správu Európskemu parlamentu a Rade. V 
správe sa okrem iného preskúmajú
súčinnosť a súlad s nariadením (EÚ) 
2016/679, ako aj dôvody na harmonizáciu 
pravidiel uplatniteľných na zmluvy na 
dodávanie digitálneho obsahu za iné 
protiplnenie, než na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, najmä pokiaľ ide o dodávky za 
reklamu alebo nepriame zhromažďovanie 
údajov.
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