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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-053 
predložené Výbor pre právne veci

Správa
Jean-Marie Cavada A8-0378/2016
Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu

Návrh nariadenia (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, najmä na jej článok 114 v 
spojení s článkom 169,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Vnútorný trh je priestorom bez 
vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného 
vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a 
preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia 
mohli využívať online obsahové služby, 
ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, 
filmy či športové podujatia, nielen vo 
svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri 
dočasnej prítomnosti v ostatných členských 
štátoch Únie. Preto treba odstrániť 
prekážky, ktoré bránia cezhraničnému 

(1) Prístup spotrebiteľov k cezhraničnej 
prenosnosti online obsahových služieb v 
minulosti legálne získaných vo vlastnom 
členskom štáte bydliska je prospešný pre 
riadne fungovanie vnútorného trhu a 
účinné presadzovanie zásad voľného 
pohybu osôb a služieb. Vnútorný trh je 
priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si 
okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb 
a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby 
spotrebitelia mohli využívať online 
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prístupu k online obsahovým službám a ich 
využívaniu.

obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah 
ako hudba, hry, filmy, zábavné programy 
či športové podujatia, a to nielen vo 
svojom členskom štáte bydliska, ale aj pri 
dočasnej prítomnosti v ostatných členských 
štátoch Únie, napríklad z dôvodu 
dovolenky, práce alebo štúdia. Preto treba 
čo možno najskôr a bez dodatočných 
nákladov odstrániť prekážky, ktoré bránia 
cezhraničnému prístupu k takýmto online 
obsahovým službám a ich využívaniu, a to 
najmä v odvetviach, v ktorých je 
prenosnosť online obsahu naďalej 
obmedzená.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Technický vývoj vedie k vzostupu 
prenosných zariadení ako tablety a 
smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje 
využívanie online obsahových služieb, 
keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, 
kde sa spotrebiteľ nachádza. U 
spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po 
prístupe k obsahu a inovačným online 
službám nielen v ich vlastnej krajine, ale 
aj keď sa dočasne nachádzajú v inom 
členskom štáte Únie. 

(2) Technický vývoj vedie k vzostupu 
prenosných zariadení ako laptopy, tablety a 
smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje 
využívanie online obsahových služieb, 
keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, 
kde sa spotrebiteľ nachádza. U 
spotrebiteľov rýchlo narastá dopyt po 
prístupe k obsahu a inovačným online 
službám. Túto novú formu spotreby by 
mali sprevádzať opatrenia uľahčujúce 
prístup k online obsahovým službám pre 
účastníkov, ktorí sa dočasne nachádzajú v 
inom členskom štáte Únie, v prospech 
spotrebiteľov v Európskej únii. Riadené a 
primerané zavedenie cezhraničnej 
prenosnosti bude pre jeho príjemcov 
dodatočným prostriedkom k zákonnému 
prístupu k online obsahu. Pojem 
„dočasná prítomnosť“ by mal byť 
primeraný cieľu tohto nariadenia, a to 
poskytnúť cezhraničnú prenosnosť 
online obsahových služieb účastníkom s 
prechodným pobytom v inom členskom 
štáte Únie a obvyklým pobytom vo svojom 
členskom štáte bydliska.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára 
zmluvy s poskytovateľmi služieb o 
poskytovaní online obsahových služieb. 
Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom 
členskom štáte Únie, však často nemajú 
prístup k online obsahovým službám, na 
ktoré nadobudli právo v domovskej 
krajine, a nemôžu ich využívať.

(3) Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára 
zmluvy s poskytovateľmi služieb o 
poskytovaní online obsahových služieb. 
Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom 
členskom štáte Únie, však často nemôžu 
ďalej využívať prístup k online obsahovým 
službám, na ktoré zákonne nadobudli 
právo vo svojom členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Poskytovaniu týchto služieb 
spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti 
v inom členskom štáte bráni viacero 
prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú 
obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na 
základe legislatívy Únie chránené 
autorskými a/alebo súvisiacimi právami. 
Prekážky cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb pramenia 
predovšetkým z toho, že práva na prenos 
obsahu chráneného autorskými a/alebo 
súvisiacimi právami ako audiovizuálne 
diela sa často udeľujú formou územne 
obmedzenej licencie, ako aj z toho, že 
poskytovatelia online služieb sa môžu 
rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

(4) Poskytovaniu týchto služieb 
spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti 
v inom členskom štáte bráni viacero 
prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú 
obsah ako hudba, hry, zábavné programy 
či filmy, ktoré sú na základe právnych 
predpisov Únie chránené autorskými 
a/alebo súvisiacimi právami. V súčasnosti 
sa problémy súvisiace s cezhraničnou 
prenosnosťou online obsahových služieb 
líšia v závislosti od sektora: Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/26/EÚ1a sa zaoberá sektorom hudby 
a stanovuje udeľovanie 
multiteritoriálnych licencií a 
celoeurópskych licencií, zatiaľ čo 
audiovizuálny sektor, v ktorom prevláda 
model udeľovania výhradných 
teritoriálnych licencií, zatiaľ nebol 
predmetom žiadnej úpravy. Toto 
nariadenie je zamerané na riešenie 
ťažkostí spojených s ponukou prenosnosti 
v príslušných sektoroch bez toho, aby bola 
dotknutá vysoká úroveň ochrany 
zaručená autorským právom a súvisiacimi 
právami v Únii, najmä bez toho, aby bol 
dotknutý existujúci model udeľovania 
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teritoriálnych licencií, ktorý zohráva 
kľúčovú úlohu pri financovaní a 
produkcii kultúrneho obsahu 
prispôsobeného rôznym trhom v Únii, a 
teda prispieva k ďalšej existencii silnej 
európskej kultúrnej rozmanitosti.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 
kolektívnej správe autorských práv a práv 
súvisiacich s autorským právom a o 
poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 
práva na hudobné diela na online 
využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 
84, 20.3.2014, s. 72).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) To isté platí aj pre ďalšie druhy 
obsahu ako napríklad športové podujatia, 
na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace 
práva podľa legislatívy Únie nevzťahujú, 
ale ktoré môžu podliehať autorským a 
súvisiacim právam alebo iným osobitným 
predpisom podľa vnútroštátnej legislatívy 
a často na ne organizátori týchto podujatí 
tiež udeľujú licencie alebo sa 
poskytovateľom online služieb ponúkajú 
na územnom základe. Prenos takéhoto 
obsahu organizáciami vysielania chránia 
súvisiace práva, ktoré boli na úrovni EÚ 
zosúladené. Okrem toho prenos takéhoto 
obsahu často zahŕňa prvky chránené 
autorskými právami ako napríklad hudba, 
úvodné či záverečné video sekvencie alebo 
grafika. Okrem toho určité prvky takýchto 
prenosov spojené s dianím významným pre 
spoločnosť alebo s udalosťami, o ktoré je 
vysoký verejný záujem, na účely krátkych 
správ zosúladila smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ22. 
Audiovizuálne mediálne služby v zmysle 
smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby 
sprístupňujúce obsah ako športové 

(5) To isté platí aj pre ďalšie druhy 
obsahu ako napríklad športové podujatia, 
na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace 
práva podľa právnych predpisov Únie 
nevzťahujú, ale ktoré môžu podliehať 
autorským a súvisiacim právam alebo iným 
osobitným právnym predpisom podľa 
vnútroštátneho práva a často na ne 
organizátori týchto podujatí tiež udeľujú 
licencie alebo sa poskytovateľom online 
služieb ponúkajú na územnom základe. 
Prenos takéhoto obsahu organizáciami 
vysielania chránia súvisiace práva, ktoré 
boli na úrovni EÚ zosúladené. Okrem toho 
prenos takéhoto obsahu často zahŕňa prvky 
chránené autorskými právami ako 
napríklad hudba, úvodné či záverečné 
video sekvencie alebo grafika. Navyše, 
určité prvky takýchto prenosov spojené s 
dianím významným pre spoločnosť alebo s 
udalosťami, o ktoré je vysoký verejný 
záujem, na účely krátkych správ zosúladila 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ22. Audiovizuálne mediálne 
služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ 
zahŕňajú služby sprístupňujúce obsah ako 
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podujatia, správy či aktuality. športové podujatia, správy či aktuality. Na 
základe článku 167 ods. 4 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa požaduje, 
aby Únia zohľadnila kultúrne aspekty vo 
svojej činnosti podľa ustanovení zmlúv. 
Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii 
by sa preto malo zohľadniť zachovanie 
kultúrnej rozmanitosti a prístup k nej, v 
súlade s Dohovorom UNESCO z 20. 
októbra 2005 o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov.

__________________ __________________
22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 
koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením v 
členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1 – 24.

22 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 
koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením v 
členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Online obsahové služby sa preto 
čoraz viac predávajú v balíkoch, kde 
obsah, ktorý nie je chránený autorskými 
a/alebo súvisiacimi právami, nemožno 
oddeliť od toho, na ktorý sa autorské 
a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez 
výrazného zníženia hodnoty služby 
poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä 
pre prémiový obsah ako športové či iné 
udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký 
záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli 
spotrebiteľom plne sprístupniť svoje online 
obsahové služby, musí sa toto nariadenie 
vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v 
rámci online obsahových služieb, a teda aj 
na audiovizuálne mediálne služby v zmysle 
smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok 
prenos organizácií vysielania.

(6) Online obsahové služby sa preto 
čoraz viac predávajú v balíkoch, kde 
obsah, ktorý nie je chránený autorskými 
a/alebo súvisiacimi právami, nemožno 
oddeliť od toho, na ktorý sa autorské 
a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez 
výrazného zníženia hodnoty služby 
poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä 
pre prémiový obsah ako športové či iné 
udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký 
záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli 
spotrebiteľom počas dočasnej prítomnosti 
týchto spotrebiteľov v inom členskom 
štáte než v členskom štáte ich bydliska 
plne sprístupniť svoje online obsahové 
služby, musí sa toto nariadenie vzťahovať 
aj na takýto obsah využívaný v rámci 
online obsahových služieb, a teda aj na 
audiovizuálne mediálne služby v zmysle 
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smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok 
prenos organizácií vysielania.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Práva na diela a iné predmety 
ochrany harmonizuje okrem iného 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
96/9/ES23, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/29/ES24, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/115/ES25 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/2426.

(7) Práva na diela a iné predmety 
ochrany harmonizuje okrem iného 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
96/9/ES23, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/29/ES24, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/115/ES25, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/24/ES26 a 
smernica 2014/26/EÚ.

__________________ __________________
23 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 
ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 
s. 20 – 28).

23 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 
ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 
s. 20).

24 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 
zosúladení niektorých aspektov autorských 
práv a s nimi súvisiacich práv v 
informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 
22.6.2001, s. 10 – 19).

24 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 
zosúladení niektorých aspektov autorských 
práv a s nimi súvisiacich práv v 
informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 
22.6.2001, s. 10).

25 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 
nájomnom práve a výpožičnom práve a o 
určitých právach súvisiacich s autorskými 
právami v oblasti duševného vlastníctva 
(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

25 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 
nájomnom práve a výpožičnom práve a o 
určitých právach súvisiacich s autorskými 
právami v oblasti duševného vlastníctva 
(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28).

26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 
právnej ochrane počítačových programov 
(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 
právnej ochrane počítačových programov 
(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nie vždy je možné licenciu na 
príslušné práva získať – najmä ak sú 
licencie k právam na obsah exkluzívne. Na 
zaručenie svojej územnej exkluzivity sa 
poskytovatelia online služieb v licenčných 
zmluvách s držiteľmi práv vrátane 
organizácií vysielania alebo organizátorov 
podujatí často zaväzujú, že zabránia 
prístupu svojich účastníkov k službe a jej 
využívaniu mimo územia, na ktoré drží 
poskytovateľ služby licenciu. Tieto 
zmluvné obmedzenia poskytovateľov 
služieb nútia k opatreniam ako 
zamietnutie prístupu k službe z IP adries 
mimo príslušného územia. Jedna z 
prekážok cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb teda spočíva v 
zmluvách medzi poskytovateľmi online 
služieb a ich účastníkmi, a tie zas 
odrážajú ustanovenia o územných 
obmedzeniach v zmluvách medzi danými 
poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv.

(10) Nie vždy je možné licenciu na 
príslušné práva získať – najmä ak sú 
licencie k právam na obsah exkluzívne. Na 
zaručenie svojej územnej exkluzivity sa 
poskytovatelia online služieb v licenčných 
zmluvách s držiteľmi práv vrátane 
organizácií vysielania alebo organizátorov 
podujatí často zaväzujú, že zabránia 
prístupu svojich účastníkov k službe a jej 
využívaniu mimo územia, na ktoré drží 
poskytovateľ služby licenciu. Týmto 
nariadením by sa mal uspokojiť dopyt po 
prístupe k online obsahovým službám na 
prenosnom základe a po využívaní týchto 
služieb v celej Únii v prípade všetkých 
účastníkov, ktorí sa dočasne nachádzajú v 
členskom štáte inom než členský štát ich 
bydliska, pričom sa ním zabezpečí 
dodržiavanie zásady teritoriality, ktorá je 
nevyhnutná pre riadny rozvoj a 
udržateľné financovanie európskeho 
audiovizuálneho a kinematografického 
sektora.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Okrem toho Súdny dvor v spojených 
veciach C-403/08 a C-429/08, Football 
Association Premier League a i., 
EÚ:C:2011:631 dospel k záveru, že určité 
obmedzenia na poskytovanie služieb 
nemôžu byť odôvodnené vzhľadom na 
cieľ ochrany práv duševného vlastníctva.

(11) Okrem toho treba zohľadniť 
rozsudok Súdneho dvora v spojených 
veciach C-403/08 a C-429/08, Football 
Association Premier League a i.1a.

_________________
1a Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 
2011, Football Association Premier 
League a i., C-403/08 a C-429/08, 
ECLI:EU:C:2011 :631.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Cieľom tohto nariadenia je preto 
úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby 
udeľovanie licencií na práva prestalo byť 
prekážkou cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb v Únii a aby bolo 
možné zabezpečiť cezhraničnú 
prenosnosť.

(12) Cieľom tohto nariadenia je preto 
úprava právneho rámca týkajúceho sa 
autorského práva a s ním súvisiacich práv 
v záujme dosiahnutia spoločného prístupu 
pri poskytovaní online obsahových služieb 
účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú 
v inom členskom štáte, než je členský štát 
ich bydliska, bez akýchkoľvek 
dodatočných poplatkov pre účastníka a 
tým, že sa zavedie jednoznačne 
vyložiteľná právna fikcia zameraná na 
odstránenie prekážok prenosnosti legálne 
získaného online obsahu, ktoré súvisia s 
udeľovaním licencií na práva. Pojem 
cezhraničnej prenosnosti by sa mal jasne 
odlíšiť od pojmu cezhraničného prístupu, 
ktorý za žiadnych okolností nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Toto nariadenie by sa preto malo 
vzťahovať na online obsahové služby, 
ktoré poskytovateľ služieb po získaní 
príslušných práv od držiteľov práv na 
určitom území poskytuje svojim 
účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek 
formou vrátane strímingu, sťahovania 
alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá 
použitie daného obsahu umožňuje. 
Prihlásenie na odber upozornení na obsah 
alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML 
cookies by sa na účely tohto nariadenia 
nemali považovať za zmluvu o 
poskytovaní online obsahovej služby.

(13) Toto nariadenie by sa preto malo 
vzťahovať na online obsahové služby, 
ktoré poskytovateľ služieb po získaní 
príslušných práv od držiteľov práv na 
určitom území poskytuje svojim 
účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek 
formou vrátane strímingu, sťahovania, 
aplikácií alebo akoukoľvek inou 
technikou, ktorá použitie daného obsahu 
umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení 
na obsah, jednoduchý systém prihlásenia 
na základe všeobecných osobných 
informácií, ako sú e-mailová adresa alebo 
meno používateľa, alebo jednoduchý 
súhlas s použitím HTML cookies by sa na 
účely tohto nariadenia nemali považovať 
za zmluvu o poskytovaní online obsahovej 
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služby.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať len na online obsahové služby, 
ku ktorým majú účastníci skutočný prístup 
a môžu ich využívať v členskom štáte 
svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia 
na určité miesto; nie je totiž vhodné 
vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od 
poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú 
prenosné služby v domovskej krajine.

(15) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať len na online obsahové služby, 
ku ktorým majú účastníci skutočný prístup 
a môžu ich využívať vo svojom členskom 
štáte bydliska bez obmedzenia na určité 
miesto, keďže nie je vhodné vyžadovať 
cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov 
služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby 
v členskom štáte bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať na online obsahové služby 
poskytované za peňažnú odplatu. 
Poskytovatelia týchto služieb dokážu 
overiť členský štát pobytu svojich 
účastníkov. Právo využívať online 
obsahovú službu by sa malo považovať za 
nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už 
uhradenú priamo poskytovateľovi danej 
online obsahovej služby alebo inej strane 
ako napríklad poskytovateľovi balíka, v 
ktorom je zlúčená telekomunikačná služba 
a online obsahová služba od iného 
poskytovateľa.

(16) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať na online obsahové služby 
poskytované za peňažnú odplatu. 
Poskytovatelia týchto služieb dokážu 
overiť členský štát pobytu svojich 
účastníkov. Právo využívať online 
obsahovú službu by sa malo považovať za 
nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už 
uhradenú priamo poskytovateľovi danej 
online obsahovej služby alebo inej strane 
ako napríklad poskytovateľovi balíka, v 
ktorom je zlúčená telekomunikačná služba 
a online obsahová služba od iného 
poskytovateľa. Platba povinného poplatku 
za služby verejnoprávneho vysielania by 
sa nemala považovať za peňažnú odplatu 
za získanie prístupu k týmto online 
obsahovým službám na základe 
cezhraničnej prenosnosti.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Na online obsahové služby 
poskytované bezodplatne sa toto 
nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ 
poskytovatelia overujú členský štát pobytu 
svojich účastníkov. Nariadenie by sa 
nemalo vzťahovať na online obsahové 
služby poskytované bezodplatne, ak ich 
poskytovatelia neoverujú členský štát 
pobytu účastníkov, keďže inak by museli 
výrazne zmeniť spôsob poskytovania 
týchto služieb, čo by zahŕňalo 
neprimerané náklady. Pokiaľ ide o 
overovanie členského štátu pobytu 
účastníka, mali by sa využiť informácie 
ako platba licenčného poplatku za iné 
služby poskytované v členskom štáte 
pobytu, prípadná zmluva o internetovom 
alebo telefonickom pripojení, IP adresa 
alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré 
poskytovateľovi umožnia s primeranou 
istotou určiť členský štát pobytu 
účastníka.

(17) V súčasnosti poskytovatelia online 
obsahových služieb poskytovaných 
bezodplatne vo všeobecnosti neoverujú 
členský štát bydliska svojich používateľov 
s dostatočným stupňom istoty. Niektorí z 
týchto poskytovateľov však už overujú 
členský štát bydliska svojich používateľov 
alebo tak plánujú urobiť v blízkej 
budúcnosti. S cieľom podporovať tento 
trend, v záujme spotrebiteľov a bez toho, 
aby tým boli poškodení poskytovatelia, 
ktorých technické a finančné zdroje sú 
obmedzené, by títo poskytovatelia mali 
mať možnosť, aby boli zahrnutí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za 
predpokladu, že spĺňajú požiadavky 
týkajúce sa overovania členského štátu 
bydliska používateľov ich služieb v súlade 
s týmto nariadením. Ak títo poskytovatelia 
využijú túto možnosť, mali by dodržiavať 
rovnaké povinnosti, aké sú stanovené v 
tomto nariadení pre poskytovateľov 
online obsahových služieb, ktoré sú 
poskytované za odplatu. Poskytovatelia 
služieb by mali včas informovať 
používateľov a takisto držiteľov práv o 
svojom rozhodnutí využiť túto možnosť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti 
online obsahových služieb je nevyhnutné 
vyžadovať, aby poskytovatelia online 
služieb umožnili svojim účastníkom 
využívať službu v členskom štáte, kde sa 
dočasne nachádzajú, sprístupnením 
rovnakého obsahu na rovnakom počte a 
rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký 
počet používateľov a s rovnakým 
rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich 
členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je 

(18) Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti 
online obsahových služieb je nevyhnutné 
vyžadovať, aby poskytovatelia online 
služieb umožnili svojim účastníkom 
využívať službu v členskom štáte, kde sa 
dočasne nachádzajú, sprístupnením 
rovnakého obsahu na rovnakom počte a 
rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký 
počet používateľov a s rovnakým 
rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich 
členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je 
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záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, 
odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. 
Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, 
ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k 
službe alebo jej využívaní pri dočasnej 
prítomnosti v niektorom členskom štáte – 
napríklad obmedzenie funkčnosti služby 
alebo kvality jej poskytovania – by sa 
považovali za obchádzanie povinnosti 
umožniť cezhraničnú prenosnosť online 
obsahových služieb, a teda by boli v 
rozpore s týmto nariadením.

záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, 
odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. 
Poskytovateľ online služieb by mal 
umožniť svojim účastníkom využívanie 
služby v členskom štáte ich dočasnej 
prítomnosti tým, že im poskytne prístup 
rovnakým spôsobom ako v členskom štáte 
ich bydliska. Akékoľvek konanie 
poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi 
bránilo v prístupe k službe alebo jej 
využívaní pri dočasnej prítomnosti v 
niektorom členskom štáte – napríklad 
obmedzenie funkčnosti služby alebo 
kvality jej poskytovania – by sa považovali 
za obchádzanie povinnosti umožniť 
cezhraničnú prenosnosť online obsahových 
služieb, a teda by boli v rozpore s týmto 
nariadením. Toto ustanovenie by však 
nemalo brániť poskytovateľom online 
obsahových služieb vo vykonávaní 
činností na účely informovania s cieľom 
bojovať proti nepovolenému prístupu k 
online obsahovým službám alebo ich 
využívaniu, alebo proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva v súvislosti s 
obsahom poskytovaným týmito 
poskytovateľmi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí 
sú dočasne v inom členskom štáte než 
členský štát pobytu, poskytovali online 
obsahové služby v rovnakej kvalite ako v 
členskom štáte pobytu, by mohla viesť k 
vysokým nákladom pre poskytovateľov 
služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre 
účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto 
nariadenie od poskytovateľov online 
obsahových služieb vyžadovalo opatrenia 
na zaistenie kvality poskytovania týchto 
služieb nad rámec kvality ponúkanej 
miestnym online pripojením, ktoré si 
účastník pri dočasnej prítomnosti v inom 

(19) Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí 
sú dočasne v inom členskom štáte než 
členský štát bydliska, poskytovali online 
obsahové služby v rovnakej kvalite ako v 
členskom štáte bydliska, by mohla viesť k 
vysokým nákladom pre poskytovateľov 
služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre 
účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto 
nariadenie od poskytovateľov online 
obsahových služieb vyžadovalo opatrenia 
na zaistenie kvality poskytovania týchto 
služieb nad rámec kvality ponúkanej 
miestnym online pripojením, ktoré si 
účastník pri dočasnej prítomnosti v inom 
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členskom štáte zvolil. V takom prípade 
poskytovateľ nie je zodpovedný za 
prípadné zníženie kvality poskytovania 
služby. Ak sa však poskytovateľ výslovne 
zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu 
poskytovania služby pri ich dočasnej 
prítomnosti v iných členských štátoch, je 
danou dohodou viazaný.

členskom štáte zvolil. V takom prípade 
poskytovateľ nie je zodpovedný za 
prípadné zníženie kvality poskytovania 
služby za predpokladu, že je to spôsobené 
objektívnymi dôvodmi, ako je 
nedostatočná vnútroštátna infraštruktúra. 
Poskytovateľ služby by však mal 
informovať spotrebiteľa o možnom 
znížení kvality už pri uzatváraní zmluvy o 
predplatení. Ak sa však poskytovateľ 
výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú 
kvalitu poskytovania služby pri ich 
dočasnej prítomnosti v iných členských 
štátoch, je danou dohodou viazaný. 
Poskytovatelia online obsahových služieb 
by mali zabezpečiť, aby boli ich 
používatelia riadne informovaní o 
podmienkach využívania online 
obsahových služieb v iných členských 
štátoch, než je ich členský štát bydliska, 
ako aj o tom, že tieto podmienky sa môžu 
líšiť od tých, ktoré platia v ich členskom 
štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Aby sa zaistilo, že poskytovatelia 
online obsahových služieb budú dodržiavať 
povinnosť poskytovať cezhraničnú 
prenosnosť svojich služieb bez toho, aby 
získali príslušné práva v inom členskom 
štáte, je potrebné stanoviť, že tí 
poskytovatelia služieb, ktorí zákonne 
poskytujú prenosné online obsahové 
služby v členskom štáte pobytu 
účastníkov, majú vždy právo poskytovať 
takéto služby daným účastníkom pri ich 
dočasnej prítomnosti v inom členskom 
štáte. Na to by sa malo stanoviť, že 
poskytovanie a využívanie takýchto online 
obsahových služieb a prístup k nim sa 
považujú za realizované v členskom štáte 
pobytu účastníka.

(20) Aby sa zaistilo, že poskytovatelia 
online obsahových služieb poskytovaných 
za odplatu a poskytovatelia online 
obsahových služieb poskytovaných 
bezodplatne, ktorí sa rozhodli začleniť sa 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
budú dodržiavať povinnosť poskytovať 
cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez 
toho, aby získali príslušné práva v inom 
členskom štáte, je potrebné stanoviť, že títo 
poskytovatelia majú vždy právo 
poskytovať takéto služby daným 
účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v 
inom členskom štáte. Nato by sa malo 
stanoviť, že v rámci tohto nariadenia sa 
poskytovanie a využívanie takýchto online 
obsahových služieb a prístup k nim 
považujú za realizované v členskom štáte 
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bydliska účastníka. Týmto nariadením a 
najmä právnym mechanizmom lokalizácie 
poskytovania a využívania online 
obsahovej služby a prístupu k nej v 
členskom štáte bydliska účastníka by 
nemala byť dotknutá možnosť, aby 
poskytovateľ služieb umožnil účastníkovi 
dodatočný prístup a používanie obsahu, 
na ktorý poskytovateľ služieb v členskom 
štáte získal licenciu, ak je účastník 
dočasne prítomný, za predpokladu, že 
potrebné licencie boli získané v súlade so 
smernicami 2001/29/ES a 2014/26/EÚ a 
že poskytovatelia služieb majú povolenie 
od držiteľov práv na používanie ich 
obsahu. Je však dôležité poznamenať, že 
tento právny mechanizmus by sa mal 
uplatňovať len na účely presadzovania 
prenosnosti online obsahových služieb.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z pohľadu udeľovania licencií na 
autorské a súvisiace práva to znamená, že 
príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a 
sprístupňovanie diel a iných predmetov 
ochrany, ako aj extrakcia či opätovného 
použitie v súvislosti s databázami 
chránenými právami sui generis, ku ktorým 
dochádza v rámci poskytovania služby 
účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v 
členskom štáte inom ako členský štát 
pobytu, by sa mali považovať za 
realizované v členskom štáte pobytu 
účastníka. Malo by sa teda uznať, že 
poskytovatelia služieb tieto úkony 
vykonávajú na základe povolení, ktoré 
príslušní držitelia práv udelili pre členský 
štát pobytu týchto účastníkov. Vždy, keď 
poskytovatelia služieb vykonajú verejný 
prenos alebo rozmnožia obsah v členskom 
štáte účastníka na základe povolenia od 
príslušných držiteľov práv, účastník 
dočasne prítomný v členskom štáte inom, 

(21) Z pohľadu udeľovania licencií na 
autorské a súvisiace práva to znamená, že 
príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a 
sprístupňovanie diel a iných predmetov 
ochrany, ako aj extrakcia či opätovné 
použitie v súvislosti s databázami 
chránenými právami sui generis, ku ktorým 
dochádza v rámci poskytovania služby 
účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v 
členskom štáte inom ako členský štát 
bydliska, by sa mali považovať za 
realizované v členskom štáte bydliska 
účastníka. Malo by sa teda uznať, že 
poskytovatelia služieb tieto úkony 
vykonávajú na základe povolení, ktoré 
príslušní držitelia práv udelili pre členský 
štát bydliska týchto účastníkov. Vždy, keď 
poskytovatelia služieb vykonajú verejný 
prenos alebo rozmnožia obsah v členskom 
štáte účastníka na základe povolenia od 
príslušných držiteľov práv, účastník 
dočasne prítomný v členskom štáte inom, 



PE603.740/ 14

SK

než je jeho členský štát pobytu, by mal mať 
možnosť prístupu k danej službe a jej 
využívania a podľa potreby by mal byť 
schopný vykonať akékoľvek relevantné 
úkony rozmnožovania ako napr. stiahnutie, 
na ktoré by mal nárok vo vlastnom 
členskom štáte pobytu. Poskytovanie 
online obsahovej služby poskytovateľom 
služby účastníkovi dočasne prítomnému v 
členskom štáte inom ako jeho členský štát 
pobytu a využívanie tejto služby 
účastníkom v súlade s týmto nariadením by 
sa nemali považovať za porušenie 
autorských a súvisiacich práv, ani 
akýkoľvek iných práv súvisiacich s 
používaním obsahu zahrnutého v danej 
službe.

než je jeho členský štát bydliska, by mal 
mať možnosť prístupu k danej službe a jej 
využívania a podľa potreby by mal byť 
schopný vykonať akékoľvek relevantné 
úkony rozmnožovania ako napríklad 
stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo 
vlastnom členskom štáte bydliska. Za 
predpokladu, že členský štát bydliska 
účastníka bol účinne overený v súlade s 
týmto nariadením, poskytovanie online 
obsahovej služby poskytovateľom služby 
účastníkovi dočasne prítomnému v 
členskom štáte inom ako jeho členský štát 
bydliska a využívanie tejto služby 
účastníkom v súlade s týmto nariadením by 
sa nemali považovať za porušenie 
autorských a súvisiacich práv, ani 
akýchkoľvek iných práv súvisiacich s 
používaním obsahu zahrnutého v danej 
službe.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Poskytovatelia služieb by nemali 
niesť zodpovednosť za porušenie 
akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré 
sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť 
svojim účastníkom využívanie služby v 
členskom štáte dočasnej prítomnosti. 
Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo 
obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť 
online obsahových služieb by preto mali 
byť nevymožiteľné.

(22) Poskytovatelia online obsahových 
služieb poskytovaných za odplatu a 
poskytovatelia online obsahových služieb 
poskytovaných bezodplatne, ktorí sa 
rozhodli, že budú zahrnutí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, by nemali 
niesť zodpovednosť za porušenie 
akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré 
sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť 
svojim účastníkom využívanie služby v 
členskom štáte dočasnej prítomnosti. 
Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo 
obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť 
online obsahových služieb by preto mali 
byť nevymožiteľné, pokiaľ tieto 
ustanovenia zakazujú cezhraničnú 
prenosnosť online obsahových služieb pre 
účastníkov, ktorí neposkytnú potrebné 
informácie požadované podľa tohto 
nariadenia na účely overenia ich 
členského štátu bydliska. Poskytovatelia 
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online obsahových služieb a držitelia práv 
na ne by nemali byť oprávnení obchádzať 
uplatňovanie tohto nariadenia tým, že si 
pri uzatváraní zmlúv zvolia za 
uplatniteľné právo právo krajiny, ktorá 
nie je členským štátom EÚ. To by malo 
platiť aj pre zmluvy uzatvorené medzi 
poskytovateľmi online obsahových služieb 
a účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) V tomto nariadení sa vymedzujú 
viaceré pojmy potrebné na jeho 
uplatňovanie vrátane pojmu členského 
štátu bydliska. Členský štát bydliska by 
mal byť stanovený s ohľadom na ciele 
tohto nariadenia a potrebu zabezpečiť 
jeho jednotné uplatňovanie v Únii. Pojem 
„členský štát bydliska“ by sa mal 
vymedziť ako členský štát, v ktorom má 
účastník obvyklý pobyt. Poskytovateľ, 
ktorý stanovil členský štát bydliska 
účastníka v súlade s týmto nariadením, by 
mal mať na účely tohto nariadenia 
možnosť predpokladať, že overený 
členský štát bydliska je jediný členský štát 
bydliska účastníka. Pokiaľ ide o súčasné 
a budúce ustanovenia týkajúce sa online 
obsahových služieb, poskytnutie 
prenosnosti účastníkom, ktorí sa dočasne 
nachádzajú v inom členskom štáte, by 
nemalo byť podnetom na osobitné 
zmluvné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Poskytovatelia služieb by mali zaistiť 
riadne informovanie svojich účastníkov o 

(23) Poskytovatelia služieb by mali zaistiť 
riadne informovanie svojich účastníkov o 
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podmienkach využívania online 
obsahových služieb v členských štátoch 
iných ako členský štát pobytu účastníka. 
Nariadenie umožňuje držiteľom práv 
vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil 
účinné prostriedky na overenie, že online 
obsahová služba sa poskytuje v súlade s 
týmto nariadením. Je však potrebné 
zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky 
boli primerané a nepresahovali rámec 
nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi 
príklady potrebných technických a 
organizačných opatrení patrí vzorkovanie 
IP adries miesto neustáleho 
monitorovania polohy, transparentné 
informovanie jednotlivcov o použitých 
metódach overovania a o jeho účele a 
primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže 
pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale 
iba členský štát, v ktorom účastník k 
službe pristupuje, údaje o presnej polohe 
by sa na tento účel zbierať a spracovávať 
nemali. Podobne ak na poskytnutie služby 
stačí autentifikácia účastníka, nemala by 
sa vyžadovať jeho identifikácia.

podmienkach využívania online 
obsahových služieb v členských štátoch 
iných ako členský štát bydliska účastníka. 
V tomto nariadení by sa mala ustanoviť 
povinnosť poskytovateľov online 
obsahových služieb, ktoré sa poskytujú za 
peňažnú odplatu účastníkom, ktorí sú 
dočasne prítomní v inom členskom štáte, 
ako je členský štát ich bydliska, využívať 
účinné a primerané prostriedky na 
overovanie členského štátu bydliska ich 
účastníkov. Je na poskytovateľovi služby, 
aby rozhodol, ktorú metódu overenia 
uplatní. Poskytovatelia online obsahových 
služieb by mali mať pri overovaní 
členského štátu bydliska účastníka 
možnosť vybrať si spomedzi spôsobov 
overenia uvedených v článku 3a. 
Uplatnenie týchto prostriedkov overenia 
by nemalo presiahnuť rámec nevyhnutný 
na overenie členského štátu bydliska 
účastníka.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Na účely tohto nariadenia by 
účastníci mali mať nárok na cezhraničnú 
prenosnosť online obsahových služieb iba 
v prípade, že majú obvyklý pobyt v 
členskom štáte Európskej únie. 
Poskytovatelia online obsahovej služby by 
mali byť povinní požiadať svojich 
účastníkov o poskytnutie informácií 
potrebných na dostatočné overenie ich 
členského štátu bydliska. Ak účastník tieto 
informácie neposkytne a poskytovateľ 
preto nemôže overiť členský štát bydliska 
tohto účastníka, ako sa požaduje v tomto 
nariadení, poskytovateľ by mu nemal 
poskytnúť cezhraničnú prenosnosť 
predmetnej online obsahovej služby podľa 
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tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Poskytovateľovi online obsahovej 
služby by sa malo umožniť vykonávať 
náhodné kontroly IP adresy účastníka 
počas trvania jeho zmluvy v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES1a a 2002/58/ES1b a s 
nariadením (EÚ) 2016/6791c Európskeho 
parlamentu a Rady, pokiaľ je to 
nevyhnutné na účely určenia členského 
štátu, z ktorého účastník pristupuje k 
online obsahovej službe. Keďže pri takejto 
kontrole nie je dôležitá presná poloha, ale 
skôr to, z ktorého členského štátu účastník 
pristupuje k službe, údaje o presnej 
polohe alebo akékoľvek iné osobné údaje 
by sa na tento účel zbierať a spracúvať 
nemali. Jediným cieľom IP kontrol by 
malo byť určenie toho, či účastník 
pristupuje k online obsahovej službe v 
členskom štáte bydliska alebo mimo neho. 
Preto by sa údaje vyplývajúce z takýchto 
náhodných kontrol mali zbierať v 
binárnom formáte. Poskytovateľ služby by 
za žiadnych okolností nemal prekročiť 
túto úroveň informácií. Ak sa 
poskytovateľ online obsahovej služby 
rozhodne spoliehať sa na takéto 
prostriedky overenia, mal by o tom vopred 
informovať účastníka v súlade so 
smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s 
nariadením (EÚ) 2016/679.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
1b Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
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týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).
1c Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23c) Poskytovateľ služby, ktorý má 
oprávnené pochybnosti v súvislosti s 
členským štátom bydliska účastníka, by 
mal mať možnosť požiadať účastníka o 
poskytnutie overovacích dokumentov. 
Takéto žiadosti by sa však mali obmedziť 
na jedenkrát ročne.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržujú zásady uznané v 
Charte základných práv Európskej únie. 
Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a 
uplatňovať v súlade s týmito právami a 
zásadami, najmä s právom na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, právom na ochranu osobných 
údajov, slobodou prejavu a slobodou 
podnikania. Akékoľvek spracovanie 
osobných údajov podľa tohto nariadenia by 
malo rešpektovať základné práva vrátane 

(24) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržujú zásady uznané v 
Charte základných práv Európskej únie. 
Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a 
uplatňovať v súlade s týmito právami a 
zásadami, najmä s právom na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, právom na ochranu osobných 
údajov, slobodou prejavu, slobodou 
podnikania a vlastníckym právom vrátane 
duševného vlastníctva. Akékoľvek 
spracovanie osobných údajov podľa tohto 
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práva na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života a práva na ochranu 
osobných údajov podľa článkov 7 a 8 
Charty základných práv Európskej únie a 
musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES 
a 2002/58/ES. Poskytovatelia služieb sa 
najmä musia uistiť, že každé spracovanie 
osobných údajov podľa tohto nariadenia je 
nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

nariadenia by malo rešpektovať základné 
práva vrátane práva na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života a práva na 
ochranu osobných údajov podľa článkov 7 
a 8 Charty základných práv Európskej únie 
a musí byť v súlade so smernicami 
95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením 
(EÚ) 2016/679. Poskytovatelia služieb sa 
najmä musia uistiť, že každé spracovanie 
osobných údajov podľa tohto nariadenia je 
nevyhnutné a primerané svojmu účelu. 
Potrebné technické a organizačné 
opatrenia by mali zahŕňať poskytovanie 
transparentných informácií účastníkom, 
pokiaľ ide o metódy používané na 
overovanie, ich cieľ, ako aj nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 
102 zmluvy. Pravidlá stanovené v tomto 
nariadení by sa nemali použiť na 
obmedzenie hospodárskej súťaže 
spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.

(25) Uplatňovanie tohto nariadenia 
zlepší konkurencieschopnosť podporou 
inovácií v oblasti online obsahových 
služieb a vytvorením atraktívnejších 
podmienok pre spotrebiteľov na 
cezhraničné využívanie týchto služieb. 
Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
a najmä článkov 101 a 102 zmluvy. 
Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa 
nemali použiť na obmedzenie hospodárskej 
súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so 
zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté uplatňovanie smernice 
2014/26/EÚ a najmä jej hlavy III, ktorá 
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sa týka udeľovania multiteritoriálnych 
licencií na online práva. Toto nariadenie 
je plne v súlade s cieľom uľahčiť legálny 
prístup k obsahu, ktorý je chránený 
autorskými právami a súvisiacimi 
právami, ako aj k službám spätým s 
obsahom.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša 
uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto 
s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s 
pobytom v Únii mohli využívať 
cezhraničnú prenosnosť online obsahových 
služieb z časového hľadiska rovnocenne a 
bez zbytočných omeškaní, by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy 
uzatvorené a práva nadobudnuté pred 
prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú 
relevantné z hľadiska cezhraničnej 
prenosnosti online obsahovej služby 
poskytovanej po uvedenom dátume. Je to 
potrebné aj na zaistenie rovnakých 
podmienok pre poskytovateľov služieb na 
vnútornom trhu, keďže poskytovatelia, 
ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé 
zmluvy, budú svojim účastníkom môcť 
ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez 
ohľadu na to, či majú možnosť tieto 
zmluvy prerokovať. Navyše by toto 
ustanovenie malo zabezpečiť, že keď 
poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia 
potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich 
služieb, budú takúto prenosnosť môcť 
ponúkať na celý svoj online obsah. V 
neposlednom rade by sa vďaka nemu 
držitelia práv mohli vyhnúť potrebe 
prerokovávať platné licenčné zmluvy s 
cieľom umožniť ponuku cezhraničnej 
prenosnosti služieb poskytovateľmi.

(26) Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša 
uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto 
s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s 
bydliskom v Únii mohli využívať 
cezhraničnú prenosnosť online obsahových 
služieb z časového hľadiska rovnocenne a 
bez zbytočných omeškaní, by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy 
uzatvorené a práva nadobudnuté pred 
prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú 
relevantné z hľadiska cezhraničnej 
prenosnosti online obsahovej služby 
poskytovanej po uvedenom dátume. Je to 
potrebné aj na zaistenie rovnakých 
podmienok pre poskytovateľov služieb na 
vnútornom trhu, najmä pre MSP, keďže 
poskytovatelia, ktorí s držiteľmi práv 
uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim 
účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú 
prenosnosť bez ohľadu na to, či majú 
možnosť tieto zmluvy prerokovať. Navyše 
by toto ustanovenie malo zabezpečiť, že 
keď poskytovatelia služieb prijímajú 
opatrenia potrebné na cezhraničnú 
prenosnosť ich služieb, budú takúto 
prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj 
online obsah. Toto ustanovenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov online 
obsahových služieb ponúkaných v 
balíkoch kombinujúcich elektronické 
komunikačné služby a online obsahové 
služby. V neposlednom rade by sa vďaka 
nemu držitelia práv mohli vyhnúť potrebe 
prerokovávať platné licenčné zmluvy s 
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cieľom umožniť ponuku cezhraničnej 
prenosnosti služieb poskytovateľmi.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Keďže sa teda nariadenie bude 
vzťahovať na niektoré zmluvy a práva 
nadobudnuté pred dátumom jeho 
uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť 
primeranú lehotu medzi nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho 
uplatňovania, ktorá umožní držiteľom práv 
a poskytovateľom služieb prijať opatrenia 
na prispôsobenie sa novej situácii a 
zároveň umožní poskytovateľom služieb 
upraviť podmienky využívania ich služieb.

(27) Keďže sa teda toto nariadenie bude 
vzťahovať na niektoré zmluvy a práva 
nadobudnuté pred dátumom jeho 
uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť 
primeranú lehotu medzi nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho 
uplatňovania, čo umožní držiteľom práv a 
poskytovateľom online obsahových 
služieb prijať opatrenia na prispôsobenie sa 
novej situácii a zároveň umožní 
poskytovateľom služieb upraviť 
podmienky využívania ich služieb. Zmeny 
podmienok využívania online obsahových 
služieb, ktoré boli navrhnuté výhradne na 
účel dosiahnutia súladu s požiadavkami 
tohto nariadenia, by nemali viesť k 
slabšej ochrane účastníkov alebo 
držiteľov autorských práv a súvisiacich 
práv. 

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) V záujme cieľa zaistenia 
cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb v Únii je vhodné prijať 
nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v 
členských štátoch. Je to potrebné na 
zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej 
prenosnosti v členských štátoch uplatňovali 
jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne 
pre všetky online obsahové služby. Iba 
nariadením sa zaistí miera právnej istoty 
potrebná na to, aby mohli spotrebitelia 
plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej 

(28) V záujme cieľa zaistenia 
cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb v Únii je vhodné prijať 
nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v 
členských štátoch. Je to potrebné na 
zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej 
prenosnosti v členských štátoch uplatňovali 
jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne 
pre všetky online obsahové služby. Iba 
nariadením sa zaistí miera právnej istoty 
potrebná nato, aby mohli spotrebitelia plne 
využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii 
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Únii. a aby sa zabezpečilo, aby sa na držiteľov 
práv a poskytovateľov online služieb z 
rôznych členských štátov vzťahovali 
rovnaké pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu 
právneho rámca v záujme poskytovania 
cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb v Únii – nemôžu 
dostatočne zabezpečiť členské štáty, a teda 
ho vzhľadom na rozsah a účinok možno 
lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje toto nariadenie rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. 
Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv 
na spôsob poskytovania licencií na práva a 
ich držiteľov ani poskytovateľov služieb 
nezaväzuje k prejednávaniu zmlúv. Okrem 
toho toto nariadenie nevyžaduje, aby 
poskytovateľ prijímal opatrenia na 
zaistenie kvality poskytovania online 
obsahových služieb mimo členského štátu 
pobytu účastníka. A napokon, toto 
nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovateľov, ktorí služby poskytujú bez 
peňažnej odplaty a neoverujú členský štát 
pobytu účastníkov. Nespôsobuje teda 
žiadne neprimerané náklady,

(29) Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu 
právneho rámca v záujme poskytovania 
cezhraničnej prenosnosti online 
obsahových služieb v Únii – nemôžu 
dostatočne zabezpečiť členské štáty, ale ho 
teda vzhľadom na rozsah a účinok možno 
lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii, pričom zároveň treba 
rešpektovať Bernský dohovor o ochrane 
literárnych a umeleckých diel z 
9. septembra 1886 v znení posledných 
zmien z 28. septembra 1979, ako aj 
Zmluvu Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO) o autorskom práve 
(WCT) a Zmluvu WIPO o umeleckých 
výkonoch a zvukových záznamoch 
(WPPT), ktoré boli prijaté 20. decembra 
1996 v Ženeve. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 
Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv 
na spôsob poskytovania licencií na práva a 
ich držiteľov ani poskytovateľov služieb 
nezaväzuje k prerokúvaniu zmlúv. Okrem 
toho si toto nariadenie nevyžaduje, aby 
poskytovateľ prijímal opatrenia na 
zaistenie kvality poskytovania online 
obsahových služieb mimo členského štátu 
bydliska účastníka. 

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný 
prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci 
online obsahových služieb v Únii pri 
dočasnej prítomnosti v niektorom 
členskom štáte k týmto službám prístup a 
mohli ich využívať.

Týmto nariadením sa zavádza spoločný 
prístup v rámci Únie na zaistenie toho, aby 
mali účastníci legálne získaných online 
obsahových služieb v členskom štáte 
svojho bydliska prístup k týmto službám a 
mohli ich využívať bez akéhokoľvek 
dodatočného poplatku počas svojej 
dočasnej prítomnosti v inom členskom 
štáte, než je členský štát ich bydliska. 
Takýto prístup k službám a ich využívanie 
podlieha účinnému predchádzajúcemu 
overeniu členského štátu bydliska 
účastníka v súlade s článkom 3a.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý 
má na základe zmluvy s poskytovateľom o 
poskytovaní online obsahovej služby 
prístup k takejto službe a môže ju využívať 
v členskom štáte pobytu;

a) „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý 
má na základe zmluvy s poskytovateľom o 
poskytovaní online obsahovej služby 
prístup k takejto službe a môže ju využívať 
v členskom štáte bydliska;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „členský štát pobytu“ je členský štát, 
kde má účastník obvyklý pobyt;

c) „členský štát bydliska“ je členský 
štát, v ktorom má účastník obvyklý pobyt;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „dočasne prítomný“ znamená, že 
účastník sa nachádza v členskom štáte 

d) „dočasne prítomný“ znamená inú než 
trvalú prítomnosť účastníka v členskom 
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inom ako členský štát pobytu; štáte inom, než je členský štát jeho 
bydliska;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „online obsahová služba“ je služba 
podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ktorú 
poskytovateľ služby zákonne poskytuje 
online v členskom štáte pobytu na 
prenosnom princípe a ktorá je 
audiovizuálnou mediálnou službou v 
zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo 
službou, ktorej hlavnou črtou je 
sprístupňovanie diel, iných predmetov 
ochrany alebo prenosov organizácií 
vysielania, či už lineárne alebo na 
požiadanie, ktorá sa účastníkovi poskytuje 
za dohodnutých podmienok buď:

e) „online obsahová služba“ je služba 
podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ktorú 
poskytovateľ služby zákonne poskytuje 
online účastníkovi alebo používateľovi v 
členskom štáte jeho bydliska na prenosnom 
základe a ktorá je audiovizuálnou 
mediálnou službou v zmysle smernice 
2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou 
črtou je poskytovanie prístupu k dielam, 
iným predmetom ochrany alebo prenosom 
organizácií vysielania alebo ich 
využívanie, či už lineárne alebo na 
požiadanie, ktorá sa poskytuje za 
dohodnutých podmienok:

1. za peňažnú odplatu alebo 1. za peňažnú odplatu a/alebo

2. bezodplatne, za predpokladu, že 
poskytovateľ overuje členský štát pobytu 
účastníka;

2. bezodplatne, za predpokladu, že 
poskytovateľ online obsahovej služby sa 
rozhodne ponúknuť prenosný prístup k 
svojim online obsahovým službám alebo 
ich využívanie používateľom, ktorí sú 
dočasne prítomní v členskom štáte inom, 
než je členský štát ich bydliska, a že tento 
poskytovateľ v súlade s článkom 3a overí 
členský štát bydliska používateľa;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ online obsahovej 
služby umožní účastníkovi dočasne 
prítomnému v členskom štáte prístup k 
online obsahovej službe a jej využívanie.

1. Poskytovateľ online obsahovej 
služby za peňažnú odplatu umožní 
účastníkovi dočasne prítomnému v 
členskom štáte inom, než je členský štát 
jeho bydliska, prístup k online obsahovej 
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službe, ktorú má účastník k dispozícii v 
členskom štáte svojho bydliska, alebo jej 
využívanie bez dodatočných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odsekom 1 nie je dotknutá 
možnosť, ktorú má poskytovateľ služby, 
aby umožnil účastníkovi aj prístup k 
obsahu a používanie obsahu, v prípade 
ktorého bola poskytovateľovi služby 
udelená licencia pre členský štát, v ktorom 
je tento účastník dočasne prítomný.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ s tým poskytovateľ výslovne 
nesúhlasil, povinnosť stanovená v odseku 
1 sa nevzťahuje na žiadne kvalitatívne 
požiadavky spojené s poskytovaním online 
obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ 
viazaný pri poskytovaní tejto služby v 
členskom štáte pobytu.

2. Pokiaľ neexistuje iná výslovná 
dohoda medzi poskytovateľom online 
obsahových služieb a účastníkom, 
povinnosť stanovená v odseku 1 sa 
nevzťahuje na žiadne kvalitatívne 
požiadavky spojené s poskytovaním online 
obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ 
viazaný pri poskytovaní tejto služby v 
členskom štáte bydliska. Poskytovateľ 
však zabezpečí, aby poskytovaná kvalita 
nebola na nižšej úrovni, než je kvalita 
poskytovaná v členskom štáte, v ktorom je 
tento účastník dočasne prítomný.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Poskytovateľ online obsahovej 
služby informuje účastníka o kvalite 

3. Poskytovateľ online obsahovej 
služby informuje účastníka na základe 
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poskytovania online obsahovej služby 
poskytovanej v súlade s odsekom 1.

dostupných údajov o prípadnom kolísaní 
kvality poskytovania online obsahovej 
služby poskytovanej v súlade s odsekom 1. 
Tieto informácie sa poskytujú vhodnými a 
primeranými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Poskytovateľ online obsahových 
služieb zabezpečí, aby prenosnosť jeho 
služieb, ako je uvedené v odseku 1, bola 
dostupná pre rovnakú škálu a počet 
zariadení, ako je to v prípade členského 
štátu bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Zmluvné ustanovenia zakazujúce 
alebo obmedzujúce cezhraničnú 
prenosnosť online obsahových služieb sú 
v rámci tohto nariadenia nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Zmluvné ustanovenia obmedzujúce 
prenosnosť na určité obdobie, sú v rámci 
tohto nariadenia nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh 45

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

Článok 3a
Overovanie členského štátu bydliska

1. Poskytovatelia online obsahových 
služieb uvedených v článku 3 ods. 1 a 
článku 3b použijú primerané a účinné 
prostriedky na overenie členského štátu 
bydliska svojich účastníkov. 
2. V záujme splnenia povinnosti 
stanovenej v odseku 1 poskytovatelia 
online obsahových služieb použijú 
kombináciu dvoch spôsobov overenia 
uvedených nižšie. Ak sa poskytovatelia 
domnievajú, že členský štát bydliska 
účastníka možno spoľahlivo určiť 
prostredníctvom iba jedného z týchto 
spôsobov overenia, poskytovateľ online 
obsahových služieb sa môže spoľahnúť 
na jediný spôsob overenia spomedzi tých, 
ktoré sú uvedené nižšie:
a) preukaz totožnosti, elektronické 
prostriedky identifikácie, najmä 
oznámené systémy elektronickej 
identifikácie (eID) v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 910/2014, alebo akýkoľvek iný 
platný doklad totožnosti;
b) bankové údaje, napríklad bankový 
účet alebo číslo kreditnej alebo debetnej 
karty účastníka;
c) miesto inštalácie dekodéra alebo 
podobného zariadenia, ktoré účastník 
používa na prístup k príslušným službám;
d) zmluva o poskytovaní internetovej 
alebo telefónnej služby alebo akákoľvek 
podobná zmluva spájajúca účastníka s 
členským štátom;
e) doklad o úhrade licenčného 
poplatku účastníkom za iné služby 
poskytované v členskom štáte, napríklad 
verejnoprávne vysielanie;
f) úhrada miestnych daní, ak je táto 
informácia verejne dostupná;
g) faktúra za poskytovanie verejných 
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služieb vystavená na účastníka a 
potvrdzujúca jeho adresu;
h) náhodná kontrola adresy 
internetového protokolu (IP) účastníka, 
pomocou ktorej sa má určiť, či účastník 
pristupuje k online obsahovej službe v 
členskom štáte svojho bydliska alebo 
mimo neho, v binárnom systéme a bez 
geolokalizácie alebo sledovania 
účastníka;
Použitie prostriedkov overenia v zmysle 
prvého pododseku nepresiahne rámec 
toho, čo je nevyhnutné na účely overenia 
stanoveného v odseku 1, pričom sa 
zohľadní nový technologický vývoj.
3. Poskytovateľ online obsahových 
služieb je oprávnený požiadať účastníka, 
aby poskytol informácie potrebné na 
overenie členského štátu jeho bydliska v 
súlade s odsekom 2. Ak účastník tieto 
informácie nedodá, poskytovateľ mu 
neposkytne prenosnosť jeho online 
obsahových služieb, ako je stanovené v 
článku 3 ods. 1 a článku 3b, až dovtedy, 
kým bude možné overiť členský štát 
bydliska účastníka v súlade s odsekom 2.
4. V prípadoch, keď má poskytovateľ 
na základe uplatnených spôsobov 
overenia oprávnené pochybnosti v 
súvislosti so súčasným členským štátom 
bydliska účastníka, je oprávnený požiadať 
účastníka, aby poskytol informácie 
potrebné na overenie členského štátu jeho 
bydliska, pričom využije rovnaké 
prostriedky overenia ako tie, ktoré sa 
uplatnili pôvodne. 
5. Držitelia autorských práv a 
súvisiacich práv alebo držitelia 
akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci 
online obsahovej služby sú informovaní o 
procese overovania, ktorý uplatňuje 
poskytovateľ služby na overenie 
členského štátu bydliska svojho účastníka.
6. Údaje poskytnuté podľa odsekov 2 
až 4 si poskytovateľ online obsahových 
služieb ponechá až dovtedy, kým bude 
overovanie členského štátu bydliska 
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účastníka dokončené. Tieto údaje možno 
použiť výhradne na účely overenia 
členského štátu bydliska účastníka. 
Nesmú sa oznámiť, odovzdať, 
sprístupniť, nemožno na ich získanie 
udeliť licenciu ani ich nemožno inak 
poskytnúť držiteľom autorských práv 
alebo súvisiacich práv alebo akýmkoľvek 
iným tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Cezhraničná prenosnosť online 

obsahových služieb poskytovaných 
bezodplatne

Poskytovateľ online obsahovej služby 
poskytovanej bezodplatne sa môže 
rozhodnúť, že umožní svojim 
používateľom, ktorí sú dočasne prítomní v 
niektorom členskom štáte, prístup k 
online obsahovej službe a jej využívanie 
pod podmienkou, že poskytovateľ účinne 
overí členský štát bydliska používateľa v 
súlade s týmto nariadením.
Poskytovateľ služby informuje pred 
poskytnutím služby používateľov, 
príslušných držiteľov autorských práv 
a súvisiacich práv a držiteľov iných práv 
na obsah online obsahovej služby o tom, 
že sa rozhodol poskytovať online 
obsahovú službu v súlade s odsekom 1. 
Informácie sa poskytujú prostriedkami, 
ktoré sú vhodné a primerané.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie online obsahovej služby Poskytovanie online obsahovej služby 
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účastníkovi, prístup k nej a jej využívanie 
účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 sa 
považuje výlučne za poskytovanie, prístup 
a využívanie v členskom štáte pobytu, a to 
aj na účely smernice 96/9/ES, smernice 
2001/29/ES, smernice 2006/115/ES, 
smernice 2009/24 a smernice 2010/13/EÚ.

účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v 
inom členskom štáte, než je jeho členský 
štát bydliska, ako aj prístup k nej a jej 
využívanie účastníkom v súlade s článkom 
3 ods. 1 má prebiehať len v členskom 
štáte bydliska, a to výlučne na účely 
uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky zmluvné ustanovenia vrátane 
tých medzi držiteľmi autorských a 
súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek 
iných práv spojených s používaním 
obsahu v rámci online obsahových služieb 
a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi 
poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré 
sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkom 
4, sú nevymožiteľné.

1. Všetky zmluvné ustanovenia vrátane 
tých medzi držiteľmi autorských a 
súvisiacich práv a poskytovateľmi online 
obsahových služieb, ako aj medzi 
poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré 
sú v rozpore s článkom 3 ods. 1, článkom 3 
ods. 1a, článkom 3 ods. 3a, článkom 3a, 3b 
alebo 4, alebo ktoré zakazujú alebo 
obmedzujú cezhraničnú prenosnosť 
online obsahových služieb, sú 
nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Uplatňovanie tohto nariadenia 
nemožno obchádzať voľbou práva 
nečlenskej krajiny EÚ ako uplatniteľného 
práva pre zmluvy uzavreté medzi 
poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv 
alebo pre zmluvy medzi poskytovateľmi 
služieb a účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spracovanie osobných údajov v rámci 
tohto nariadenia, najmä vrátane 
spracovania na účely overenia podľa 
článku 5 ods. 2, sa vykoná v súlade so 
smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

Spracovanie osobných údajov v rámci 
tohto nariadenia, najmä vrátane 
spracovania na účely overenia podľa 
článku 3a, sa vykoná v súlade so 
smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s 
nariadením (EÚ) 2016/679. 
Poskytovatelia online obsahových služieb 
predovšetkým zabezpečia, aby akékoľvek 
spracovanie osobných údajov podľa tohto 
nariadenia bolo nevyhnutné a primerané 
na dosiahnutie príslušného účelu.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy 
uzavreté a práva nadobudnuté pred 
dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú 
poskytovania online obsahovej služby, 
prístupu k nej alebo jej využívania v súlade 
s článkom 3 po uvedenom dátume.

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy 
uzavreté a práva nadobudnuté pred 
dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú 
poskytovania online obsahovej služby, 
prístupu k nej alebo jej využívania v súlade 
s článkom 3 ods. 1 a článkom 3b po 
uvedenom dátume.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Zhodnotenie

Do ... [Ú. v. EÚ: tri roky po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a potom v trojročných intervaloch 
Komisia posúdi uplatňovanie tohto 
nariadenia a predloží o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. 
Správa uvedená v odseku 1 obsahuje 
okrem iného posúdenie účinnosti 
spôsobov overovania členského štátu 
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bydliska vrátane novo vypracovaných 
priemyselných noriem a postupov a 
posúdenie potreby preskúmania. V správe 
sa zhodnotí najmä to, či došlo k výrazným 
zmenám v príjmoch držiteľov práv a 
nárastu cien účtovaných spotrebiteľom, a 
venuje sa v nej pozornosť i dôsledkom 
tohto nariadenia pre MSP a ochrane 
osobných údajov. K správe sa prípadne 
pripojí legislatívny návrh alebo 
nelegislatívny nástroj.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od [dátum: 6 mesiacov 
po jeho uverejnení].

2. Uplatňuje sa od ... [Ú. v. EÚ: dátum: 
12 mesiacov po jeho uverejnení]. 
Poskytovatelia služieb môžu i napriek 
tomuto dátumu uplatňovania rozhodnúť, 
že ponúknu prenosnosť hneď, ako tak 
budú môcť urobiť spôsobom, ktorý bude v 
súlade s týmto nariadením. .


