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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu 
teroristického obsahu online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0640),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0405/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, ktorá 
tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ..., 1,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a tiež stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (A8-0000/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ... / zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky 
a kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky 
a kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb, pričom 
zároveň zohľadňujú kľúčový význam 
slobody prejavu a práva na informácie v 
otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, 
s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý 
majú sloboda prejavu a právo na
informácie, čo sú jedny zo základných 
pilierov pluralistickej, demokratickej 
spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je 
Únia založená. Opatrenia, ktoré 

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

zasahovať do slobody prejavu a práva na 
informácie a podľa možnosti by mali 
prostredníctvom prísne zameraného 
prístupu slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristickému obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať 
a odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie 
a prijímaní a šírení faktov, názorov 
a myšlienok v súlade so zákonom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo – najmä v 
kontexte tohto nariadenia – zahŕňa 
možnosť pre používateľov napadnúť 
odstránenie obsahu v dôsledku opatrení 
prijatých poskytovateľom hostingových 
služieb, ako sa uvádza v tomto nariadení, 
a možnosť byť informovaný o účinných 
prostriedkoch nápravy. Takisto zahŕňa 
právo poskytovateľov hostingových
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie, 
uloženým proaktívnym opatreniam alebo 
sankciám na súde členského štátu, ktorého 
orgány vydali príkaz na odstránenie, 
uložili proaktívne opatrenia alebo sankcie, 
alebo na súde, v ktorom je usadený alebo 
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zastúpený poskytovateľ hostingových 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr.
povaha a znenie vyhlásení, kontext, 
v ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť 
a ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 

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

vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah. 
Právo na takýto prejav možno uplatniť na 
súde členského štátu, v ktorom má 
poskytovateľ hostingových služieb hlavné 
miesto svojej podnikateľskej činnosti 
alebo v ktorom má pobyt alebo sídlo 
právny zástupca určený poskytovateľom 
hostingových služieb podľa tohto 
nariadenia.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré priamo sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti. Medzi 
takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napríklad
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pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby 
v rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené 
v tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby 
v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

platformy sociálnych médií, služby na 
video prenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby s výnimkou poskytovateľov služieb 
cloudovej IT infraštruktúry, a to 
v rozsahu, v akom priamo sprístupňujú 
informácie verejnosti. Toto nariadenie by 
sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby 
v rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené 
v tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby 
v Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov v jednom alebo viacerých 
členských štátoch by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali na plnenie tejto úlohy slobodne 
určiť jediný príslušný orgán, pokiaľ ich 
ústavné opatrenia nebránia tomu, aby 
zodpovednosť niesol jediný orgán. So 
zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia 
tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia alebo či 
znemožnia používateľom v Únii prístup 
k nemu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, pri ktorých 
sa overí pravosť príkazu bez 
neprimeraného finančného alebo iného 
zaťaženia poskytovateľa služieb, vrátane 
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prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
910/201412.

presného dátumu a času odoslania a prijatia 
príkazu, napríklad prostredníctvom 
zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo 
iných zabezpečených kanálov vrátane tých, 
ktoré poskytovateľ služieb poskytol 
v súlade s pravidlami na ochranu osobných 
údajov. Túto požiadavku možno splniť 
najmä využitím kvalifikovaných 
elektronických doručovacích služieb pre 
registrované zásielky, ako je stanovené 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 910/201412.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 

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

nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia potrebné, účinné 
a primerané a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti, potreby
a primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii), ako aj záruky 
zavedené na ochranu slobody prejavu a 
práva na informácie a počet prípadov, 
keď došlo k obmedzeniu zákonného 
obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto 

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

také proaktívne opatrenia, v súvislosti s 
ktorými možno primerane očakávať, že 
poskytovateľ hostingových služieb ich 
zrealizuje, pričom zároveň okrem iných 
faktorov zohľadní finančné a iné zdroje 
poskytovateľa hostingových služieb.
Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných 
proaktívnych opatrení by nemalo viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na 
základe tohto nariadenia mohli mať za 
mimoriadnych okolností výnimku od 
prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 
smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 

(24) Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
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správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu, ako 
aj počtom obmedzení zákonného obsahu.
Orgány príslušné na vydávanie príkazov 
na odstránenie by takisto mali 
uverejňovať výročné správy o 
transparentnosti obsahujúce užitočné 
informácie o počte vydaných právnych 
príkazov, počte prípadov odstránenia, 
počte prípadov odstráneného 
identifikovaného a zisteného 
teroristického obsahu a počte obmedzení 
zákonného obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en



PR\1174496SK.docx 17/27 PE633.042v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá s cieľom predchádzať
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online a 
bojovať proti takémuto zneužívaniu. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb v súlade s právom 
Únie, ktorým sa stanovujú vhodné záruky 
pre slobodu prejavu a právo na 
informácie, a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie nemá za následok
zmenu povinnosti dodržiavať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia služieb, ktoré sa nesprístupňujú verejnosti a v prípade ktorých samotný obsah 
nie je prístupný pre poskytovateľov, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
keďže to môže viesť ku konfliktu so zásadami súkromia a oslabovať ustanovenie o službách 
cloudovej infraštruktúry. Do rozsahu pôsobnosti by mali patriť poskytovatelia služieb, ktorí 
uľahčujú šírenie obsahu viacerým koncovým používateľom a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
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poskytovateľov hostingových služieb; poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia služieb, ktoré sa nesprístupňujú verejnosti a v prípade ktorých samotný obsah 
nie je prístupný pre poskytovateľov, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
keďže to môže viesť ku konfliktu so zásadami súkromia a oslabovať ustanovenie o službách 
cloudovej infraštruktúry. Do rozsahu pôsobnosti by mali patriť poskytovatelia služieb, ktorí 
uľahčujú šírenie obsahu viacerým koncovým používateľom a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v príslušných prípadoch aj 
rozhodnutie o nezverejnení informácie 
o odstránení teroristického obsahu alebo 

g) v nevyhnutných a primeraných
prípadoch aj rozhodnutie o nezverejnení 
informácie o odstránení teroristického 
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o znemožnení prístupu k nemu podľa 
článku 11.

obsahu alebo o znemožnení prístupu 
k nemu podľa článku 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) lehoty na odvolanie pre 
poskytovateľa hostingových služieb 
a poskytovateľa obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb v prípade potreby prijmú 
proaktívne opatrenia na ochranu svojich 
služieb pred šírením teroristického obsahu. 
Opatrenia musia byť účinné a primerané, 
pričom musia zohľadňovať riziko
a úroveň vystavenia teroristickému obsahu,
základné práva používateľov a zásadný 
význam slobody prejavu a práva na 
informácie v otvorenej a demokratickej 
spoločnosti.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb môžu v prípade potreby, najmä 
vtedy, keď možno konštatovať značnú 
úroveň vystavenia teroristickému obsahu 
a keď sú adresátmi príkazov na 
odstránenie, prijmú proaktívne opatrenia 
na ochranu svojich služieb pred šírením 
teroristického obsahu. Opatrenia musia byť 
účinné, cielené a primerané riziku a úrovni
vystavenia teroristickému obsahu a musia 
náležite zohľadňovať základné práva 
používateľov a zásadný význam slobody 
prejavu a práva na informácie v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušný orgán uvedený 
v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že 
proaktívne opatrenia prijaté a oznámené 
podľa odseku 2 sú nedostatočné na 
zmiernenie a riadenie rizika a úrovne 
vystavenia sa teroristickému obsahu, môže 
poskytovateľa hostingových služieb 
požiadať, aby prijal ďalšie osobitné 
dodatočné proaktívne opatrenia. Na tento 
účel poskytovateľ hostingových služieb 
spolupracuje s príslušným orgánom 
uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. c) 
s cieľom určiť konkrétne opatrenia, ktoré 
má poskytovateľ hostingových služieb 
zaviesť, pričom sa stanovia kľúčové ciele 
a kritériá, ako aj harmonogramy ich 
implementácie.

3. Ak sa príslušný orgán uvedený 
v článku 17 ods. 1 písm. c) domnieva, že 
proaktívne opatrenia prijaté a oznámené 
podľa odseku 2 nie sú v súlade so 
zásadami nevyhnutnosti a proporcionality 
alebo sú nedostatočné na zmiernenie 
a riadenie rizika a úrovne vystavenia sa 
teroristickému obsahu, môže poskytovateľa 
hostingových služieb požiadať, aby 
prehodnotil potrebné opatrenia alebo 
prijal osobitné dodatočné proaktívne 
opatrenia. Na tento účel poskytovateľ 
hostingových služieb spolupracuje 
s príslušným orgánom uvedeným v článku 
17 ods. 1 písm. c) s cieľom určiť zmeny 
alebo konkrétne opatrenia, ktoré má 
poskytovateľ hostingových služieb zaviesť, 
pričom sa stanovia kľúčové ciele a kritériá, 
ako aj harmonogramy ich implementácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak do troch mesiacov od žiadosti 
podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej 
dohode, príslušný orgán uvedený v článku 
17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie 
o uložení osobitných dodatočných 
nevyhnutných a primeraných proaktívnych 
opatrení. V rozhodnutí sa zohľadnia najmä 
ekonomické možnosti poskytovateľa 
hostingových služieb a účinok takýchto 
opatrení na základné práva používateľov, 
ako aj zásadný význam slobody prejavu 

4. Ak do troch mesiacov od žiadosti 
podľa odseku 3 nemožno dospieť k žiadnej 
dohode, príslušný orgán uvedený v článku 
17 ods. 1 písm. c) môže vydať rozhodnutie 
o uložení osobitných dodatočných 
nevyhnutných a primeraných proaktívnych 
opatrení. Príslušný orgán neukladá 
povinnosť všeobecného 
monitorovania. V rozhodnutí sa zohľadnia 
najmä ekonomické možnosti poskytovateľa 
hostingových služieb a účinok takýchto 
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a práva na informácie. Takéto rozhodnutie 
sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej 
činnosti poskytovateľa hostingových 
služieb, resp. právnemu zástupcovi 
určenému poskytovateľom hostingových 
služieb. Poskytovateľ hostingových služieb 
pravidelne informuje príslušný orgán 
uvedený v článku 17 ods. 1 písm. c)
o vykonávaní týchto opatrení.

opatrení na základné práva používateľov, 
ako aj zásadný význam slobody prejavu 
a práva na informácie. Takéto rozhodnutie 
sa zašle hlavnému miestu podnikateľskej 
činnosti poskytovateľa hostingových 
služieb, resp. právnemu zástupcovi 
určenému poskytovateľom hostingových 
služieb. Poskytovateľ hostingových služieb 
pravidelne informuje o vykonávaní týchto 
opatrení uvedených príslušným orgánom
v článku 17 ods. 1 písm. c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb stanovia vo svojich podmienkach 
vlastnú politiku predchádzania šíreniu 
teroristického obsahu vrátane prípadného 
zmysluplného vysvetlenia fungovania 
proaktívnych opatrení, najmä pokiaľ ide o 
používanie automatizovaných nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia výročné správy na účely 
transparentnosti o opatreniach prijatých 
proti šíreniu teroristického obsahu.

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb a orgány príslušné vydávať 
príkazy na odstránenie uverejnia výročné 
správy na účely transparentnosti 
o opatreniach prijatých proti šíreniu 
teroristického obsahu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prehľad a výsledky postupov 
podávania sťažností.

d) prehľad a výsledky postupov 
podávania sťažností vrátane počtu 
prípadov, v ktorých bolo stanovené, že 
obsah bol nesprávne identifikovaný ako 
teroristický obsah.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Záruky zahŕňajú najmä manuálny 
dohľad a overovanie primeranosti 
rozhodnutia o odstránení alebo zamietnutí 
prístupu k obsahu, najmä s ohľadom na 
slobodu prejavu a právo na informácie. 
Manuálny dohľad je potrebný vtedy, ak sa 
vyžaduje podrobné posúdenie príslušného 
obsahu s cieľom určiť, či sa má považovať 
za teroristický, alebo nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia hostingových 2. Poskytovatelia hostingových 
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služieb bezodkladne preskúmajú každú 
prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne 
sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. 
O výsledku preskúmania informujú 
sťažovateľa.

služieb bezodkladne preskúmajú každú 
prijatú sťažnosť a bezodkladne opätovne 
sprístupnia obsah, ak odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu bolo neodôvodnené. 
O výsledku preskúmania informujú 
sťažovateľa do dvoch týždňov od prijatia 
sťažnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Bez ohľadu na ustanovenia 
odsekov 1 a 2 mechanizmus 
poskytovateľov hostingových služieb na 
podávanie sťažností dopĺňa platné právne 
predpisy a postupy členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľ hostingových služieb 
na žiadosť poskytovateľa obsahu informuje 
poskytovateľa obsahu o dôvodoch 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu 
a o možnostiach napadnutia predmetného 
rozhodnutia.

2. Poskytovateľ hostingových služieb 
na žiadosť poskytovateľa obsahu informuje 
poskytovateľa obsahu o dôvodoch 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu 
vrátane právneho základu pre toto 
opatrenie a o možnostiach napadnutia 
predmetného rozhodnutia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Odvolanie uvedené v článku 4 ods. 
9 sa podá na súde členského štátu, v 
ktorom má poskytovateľ hostingových 
služieb hlavné miesto svojej 
podnikateľskej činnosti alebo v ktorom 
má podľa článku 16 pobyt alebo sídlo 
právny zástupca určený poskytovateľom 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát určí orgán alebo 
orgány príslušné na:

1. Každý členský štát určí orgán 
príslušný na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Príslušné orgány považujú 
neúmyselné oneskorenia, najmä v prípade 
malých a stredných podnikov a startupov, 
za poľahčujúcu okolnosť pri určovaní 
druhu a výšky sankcií.

Or. en



PR\1174496SK.docx 27/27 PE633.042v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najskôr [ tri roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] Komisia 
vykoná hodnotenie tohto nariadenia 
a predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ako 
aj o účinnom fungovaní záruk. Túto správu 
budú v prípade potreby sprevádzať 
legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú 
Komisii informácie potrebné na 
vypracovanie tejto správy.

Najskôr [tri roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] Komisia 
vykoná hodnotenie tohto nariadenia 
a predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ako 
aj o účinnom fungovaní záruk. Správa sa 
týka aj vplyvu tohto nariadenia na 
slobodu prejavu a právo na informácie. 
V prípade potreby ju budú sprevádzať 
legislatívne návrhy. Členské štáty poskytnú 
Komisii informácie potrebné na 
vypracovanie tejto správy.

Or. en
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