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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: prispôsobenie 
obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
(2020/2019(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie a článok 10 
Európskeho dohovoru o ľudských právach,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 
2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb1;

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 
2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom 
jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES2,

– so zreteľom na 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)3 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),

– so zreteľom na smernicu 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)4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 
o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach5,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2018, 
ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 
(COM(2018)0434),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na 

1 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57
2 Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92.
3 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3.
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účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete6,

– so zreteľom na Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach7 a Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských 
rozhodnutí podpísaný 10. júna 1958 v New Yorku, 

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2018 o technológiách 
distribuovaných databáz transakcií a databázach typu blockchain: budovanie dôvery 
prostredníctvom ústupu od sprostredkovania8,   

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom 
Európska dátová stratégia (COM(2020)0066), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom 
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Online platformy 
a jednotný digitálny trh – Príležitosti a výzvy pre Európu (COM(2016)0288),

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9–0177/2020),

A. keďže digitálne služby, ktoré sú základným kameňom hospodárstva Únie a živobytím 
veľkého počtu jej občanov, musia byť regulované spôsobom, ktorý zaručuje základné 
práva a iné práva občanov a zároveň podporuje rozvoj a hospodársky pokrok, 
digitálne prostredie a posilňuje dôveru online, pričom sa zohľadňujú záujmy 
používateľov a všetkých účastníkov trhu vrátane MSP a startupov;

B. keďže niektoré pravidlá týkajúce sa poskytovateľov spoločného využívania online 
obsahu a audiovizuálnych mediálnych služieb sa nedávno aktualizovali, najmä 
smernicou (EÚ) 2018/18081 a smernicou (EÚ) 2019/790, mnohé kľúčové aspekty 
občianskeho a obchodného práva neboli uspokojivo vyriešené v práve Únie ani vo 
vnútroštátnom práve a keďže význam tejto otázky sa v posledných desaťročiach 
zvýraznil rýchlym a urýchleným vývojom v oblasti digitálnych služieb, najmä 
vznikom nových obchodných modelov, technológií a sociálnej situácie; keďže v tejto 
súvislosti sa vyžaduje komplexná aktualizácia základných ustanovení občianskeho a 
obchodného práva, ktoré sa vzťahujú na online obchodné subjekty;

C. keďže niektoré podniky ponúkajúce digitálne služby majú vzhľadom na výrazné 
účinky sietí založených na údajoch významnú trhovú silu, ktorá im umožňuje 

6 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50.
7 Ú. v. EÚ L 339, 21.12.2007, s. 3.
8 Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 7.
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vnucovať svoje obchodné praktiky používateľom a čoraz viac sťažuje ostatným 
aktérom, najmä startupom a MSP, hospodársku súťaž a novým podnikom dokonca 
vstup na trh; 

D. keďže samotné presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže ex post nemôže 
samo o sebe účinne riešiť vplyv trhovej sily niektorých online platforiem na 
spravodlivú hospodársku súťaž na digitálnom jednotnom trhu;

E. keďže platformy na hosťovanie obsahu sa vyvinuli z obyčajných nástrojov 
zobrazovania obsahu na sofistikované organizmy a účastníkov trhu, najmä v prípade 
sociálnych sietí, ktoré zberajú a využívajú údaje o používaní; keďže používatelia majú 
oprávnené dôvody očakávať spravodlivé podmienky, pokiaľ ide o prístup, 
transparentnosť, tvorbu cien a riešenie konfliktov, pokiaľ ide o používanie takýchto 
platforiem a využívanie údajov používateľov platformami; keďže transparentnosť 
môže prispieť k výraznému zvýšeniu dôvery v digitálne služby; 

F. keďže platformy na hosťovanie obsahu môžu určiť, aký obsah sa ich používateľom 
ukáže, čím významne ovplyvňujú spôsob, akým získavame a odovzdávame 
informácie, a to do tej miery, že platformy na hosťovanie obsahu sa de facto stali v 
digitálnej oblasti verejnými priestormi; keďže verejné priestory musia byť riadené 
spôsobom, ktorý chráni verejné záujmy, rešpektuje základné práva a občianske práva 
užívateľov, najmä právo na slobodu prejavu a právo na informácie;

G. keďže dodržiavanie práva v digitálnom svete neznamená len účinné presadzovanie 
základných práv, najmä slobody prejavu a práva na informácie, súkromia, bezpečnosti 
a ochrany, nediskriminácie, dodržiavania vlastníckych práv a práv duševného 
vlastníctva, ale aj prístup k spravodlivosti a riadnemu procesu; keďže delegovanie 
rozhodnutí týkajúcich sa zákonnosti obsahu alebo právomocí v oblasti presadzovania 
práva na súkromné spoločnosti oslabuje transparentnosť a riadny proces, čo vedie k 
roztrieštenému prístupu; keďže na zabezpečenie účinných opravných prostriedkov je 
preto potrebný zrýchlený právny postup s primeranými zárukami;  

H. keďže automatizované nástroje v súčasnosti nedokážu spoľahlivo odlíšiť nezákonný 
obsah od obsahu, ktorý je v danom kontexte zákonný, a preto mechanizmy 
automatického odhaľovania a odstraňovania obsahu môžu vyvolať oprávnené právne 
obavy, najmä pokiaľ ide o možné obmedzenia slobody prejavu a práva na informácie, 
ktoré sú chránené podľa článku 11 Charty základných práv Európskej únie; keďže 
používanie automatizovaných mechanizmov by preto malo byť primerané, malo by sa 
vzťahovať len na oprávnené prípady a malo by sa riadiť transparentnými postupmi;

I. keďže článok 11 Charty základných práv Európskej únie chráni aj slobodu a pluralitu 
médií, ktoré sú čoraz viac závislé od online platforiem, aby oslovili svoje cieľové 
skupiny; 

J. keďže digitálne služby každodenne využíva väčšina Európanov, ale podliehajú čoraz 
širšiemu súboru pravidiel v celej Únii, čo vedie k značnej fragmentácii na trhu a 
následne právnej neistote pre európskych používateľov a služby pôsobiace 
cezhranične; keďže režimy občianskeho práva upravujúce postupy platforiem na 
hosťovanie obsahu, pokiaľ ide o moderovanie obsahu, sú založené na určitých 
odvetvových ustanoveniach na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, pričom medzi 
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jednotlivými režimami občianskeho práva existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o 
uložené povinnosti a o mechanizmy presadzovania; keďže táto situácia viedla k 
roztrieštenému súboru pravidiel pre jednotný digitálny trh, čo si vyžaduje reakciu na 
úrovni Únie;

K. keďže súčasný obchodný model určitých platforiem na hosťovanie obsahu je 
zameraný na podporu obsahu, ktorý pravdepodobne pritiahne pozornosť používateľov, 
a preto vytvára viac profilovacích údajov s cieľom ponúknuť účinnejšie cielené 
reklamy, a tým zvýšiť zisk; keďže toto profilovanie spolu s cielenou reklamou môže 
viesť k zviditeľňovaniu obsahu zameranému na využívanie emócií, čo často podporuje 
a uľahčuje senzáciechtivosť na webových informačných kanáloch a v odporúčacích 
systémoch a má za následok možnú manipuláciu s používateľmi;

L. keďže poskytovanie kontextových reklám používateľom si vyžaduje menej 
používateľských údajov než behaviorálne cielená reklama, a preto je menej rušivá; 

M. keďže výber algoritmickej logiky, ktorá stojí za odporúčacími systémami, službami na 
porovnávanie, spracovaním obsahu alebo umiestňovaním reklám, zostáva na voľnom 
uvážení platforiem na hosťovanie obsahu a možnosť verejného dohľadu je veľmi 
obmedzená, čo vyvoláva obavy týkajúce sa zodpovednosti a transparentnosti;

N. keďže platformy na hosťovanie obsahu, ktoré majú významný vplyv na trhu, 
umožňujú svojim používateľom používať ich profily na prihlásenie na webové stránky 
tretích strán, čo im umožňuje sledovať ich činnosti aj mimo vlastného prostredia 
platforiem, čo predstavuje konkurenčnú výhodu v prístupe k údajom potrebným pre 
algoritmy na spracovanie obsahu;

O. keďže takzvané inteligentné zmluvy založené na technológiách distribuovaných 
databáz transakcií vrátane databáz typu blockchain, ktoré umožňujú vykonávať 
decentralizovanú a úplne vysledovateľnú evidenciu a automatické vykonávanie, sa 
využívajú vo viacerých oblastiach bez náležitého právneho rámca; keďže existuje 
neistota, pokiaľ ide o zákonnosť takýchto zmlúv a ich vymáhateľnosť v cezhraničných 
situáciách;  

P. keďže zmluvné podmienky platforiem, o ktorých nemožno vyjednávať, často uvádzajú 
rozhodné právo, ako aj príslušné súdy mimo Únie, čo môže brániť prístupu k 
spravodlivosti; keďže nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 
12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach9 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa jurisdikcie; keďže vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa objasňuje právo dotknutej osoby na 
súkromné presadzovanie práva priamo voči prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi bez ohľadu na to, či sa spracúvanie uskutočňuje v Únii alebo nie, 
a bez ohľadu na to, či je prevádzkovateľ usadený v Únii alebo nie; keďže v článku 79 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa stanovuje, že návrh na začatie konania sa 
podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ prevádzkareň alebo prípadne v ktorom má dotknutá osoba svoj 
obvyklý pobyt;

Q. keďže prístup k iným ako osobným údajom a ich hĺbková analýza je dôležitým 

9 Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s 1.
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faktorom rastu digitálneho hospodárstva; keďže primerané právne normy a záruky 
ochrany údajov týkajúce sa interoperability údajov môžu odstránením efektu 
odkázanosti na určitého sprostredkovateľa (tzv. lock-in) zohrávať dôležitú úlohu pri 
zabezpečovaní spravodlivých trhových podmienok; 

R. keďže je dôležité posúdiť možnosť poveriť európsky subjekt zodpovednosťou 
zabezpečiť harmonizovaný prístup k vykonávaniu aktu o digitálnych službách v celej 
Únii, uľahčiť koordináciu na vnútroštátnej úrovni, ako aj riešiť nové príležitosti a výzvy 
– najmä príležitosti a výzvy, ktoré majú cezhraničný charakter – vyplývajúce z 
prebiehajúceho technologického vývoja;

Akt o digitálnych službách

1. žiada Komisiu, aby bez zbytočného odkladu predložila súbor legislatívnych návrhov 
tvoriacich akt o digitálnych službách so širokým vecným, osobným a územným 
rozsahom pôsobnosti, pričom sa vymedzia kľúčové koncepcie a zahrnú odporúčania, 
ako sa uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu; domnieva sa, že bez toho, aby boli 
dotknuté podrobné aspekty budúcich legislatívnych návrhov, by právnym základom mal 
byť článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

2. navrhuje, aby akt o digitálnych službách obsahoval nariadenie, ktoré ustanoví zmluvné 
práva, pokiaľ ide o riadenie obsahu, ustanoví transparentné, spravodlivé, záväzné a 
jednotné normy a postupy na moderovanie obsahu a zaručí dostupné a nezávislé 
využívanie súdnych prostriedkov nápravy; zdôrazňuje, že legislatívne návrhy by mali 
vychádzať z dôkazov a snažiť sa odstrániť súčasné prekážky a zabrániť potenciálnym 
novým neodôvodneným prekážkam pri poskytovaní digitálnych služieb online 
platformami a zároveň by mali posilniť ochranu spotrebiteľov a občanov; domnieva sa, 
že legislatívne návrhy by sa mali zamerať na dosiahnutie udržateľného a inteligentného 
rastu, riešiť technologické problémy a zabezpečiť, aby bol digitálny jednotný trh 
spravodlivý a bezpečný pre každého;

3. ďalej navrhuje, aby sa navrhované opatrenia na moderovanie obsahu vzťahovali len na 
nezákonný obsah, a nie na obsah, ktorý je len škodlivý; na tento účel navrhuje, aby 
nariadenie obsahovalo univerzálne kritériá na určenie trhovej sily platforiem s cieľom 
jasne vymedziť, čo predstavuje platformu s významným vplyvom na trhu, a tým určiť, 
či určité platformy na hosťovanie obsahu, ktoré nemajú významný vplyv na trhu, môžu 
byť vyňaté z určitých ustanovení; zdôrazňuje, že rámec zriadený aktom o digitálnych 
službách by mal byť zvládnuteľný pre malé podniky, MSP a startupy, a preto by mal 
zahŕňať primerané povinnosti pre všetky odvetvia; 

4. navrhuje, aby akt o digitálnych službách ukladal poskytovateľom digitálnych služieb, 
ktorí sú usadení mimo Únie, povinnosť určiť právneho zástupcu pre záujmy 
používateľov v rámci Únie, ktorému by sa mohli adresovať žiadosti, napríklad s cieľom 
umožniť spotrebiteľom nápravu v prípade nepravdivej alebo zavádzajúcej reklamy, a 
zverejniť kontaktné údaje tohto zástupcu a sprístupniť ich na webovom sídle 
poskytovateľa digitálnych služieb;

Práva týkajúce sa moderovania obsahu
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5. zdôrazňuje, že za presadzovanie práva musia byť zodpovedné verejné orgány; 
domnieva sa, že konečné rozhodnutie o zákonnosti obsahu vytváraného používateľmi 
musí byť prijaté nezávislým súdnym orgánom, a nie súkromným obchodným 
subjektom;

6. zdôrazňuje, že nariadenie musí zakázať praktiky moderovania obsahu, ktoré sú 
diskriminačné alebo zahŕňajú využívanie a vylúčenie, najmä voči najzraniteľnejším 
osobám, a musí vždy rešpektovať základné práva a slobody používateľov, najmä ich 
slobodu prejavu;

7. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie chrániť spotrebiteľov poskytovaním spoľahlivých 
a transparentných informácií o príkladoch nekalých praktík, ako sú zavádzajúce 
tvrdenia a podvody;

8. odporúča, aby európsky subjekt poverený zabezpečovaním súladu platforiem na 
hosťovanie obsahu s ustanoveniami nariadenia dôsledne monitoroval uplatňovanie 
nariadenia, najmä monitorovaním dodržiavania noriem stanovených pre riadenie obsahu 
na základe správ o transparentnosti a monitorovaním algoritmov používaných 
platformami na hosťovanie obsahu na účely riadenia obsahu; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila možnosti vymenovania existujúcej alebo novej európskej agentúry alebo 
európskeho orgánu alebo aby posúdila možnosť, že by sama koordinovala sieť 
vnútroštátnych orgánov na vykonávanie týchto úloh (ďalej len „európsky subjekt“);

9. navrhuje, aby platformy na hosťovanie obsahu pravidelne predkladali európskemu 
subjektu komplexné správy o transparentnosti založené na konzistentnej metodike a 
posudzované na základe príslušných ukazovateľov výkonnosti vrátane ich politík 
týkajúcich sa obsahu a súlad ich podmienok s ustanoveniami aktu o digitálnych 
službách; ďalej navrhuje, aby platformy na hosťovanie obsahu jednoduchým a 
dostupným spôsobom uverejňovali a sprístupňovali vo verejne prístupnej databáze tieto 
správy, ako aj svoje politiky riadenia obsahu;

10. požaduje platformy na hosťovanie obsahu s významným vplyvom na trhu, aby 
vyhodnocovali riziko, ktoré pre spoločnosť predstavujú ich politiky riadenia obsahu 
týkajúce sa právneho obsahu, najmä pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, a aby sa 
zapojili sa do polročného dialógu s európskym subjektom a príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi na základe predloženia správ o transparentnosti;

11. odporúča, aby členské štáty stanovili nezávislé orgány na riešenie sporov, ktorých 
úlohou bude riešiť spory týkajúce sa moderovania obsahu; zastáva názor, že v záujme 
ochrany anonymných publikácií a všeobecného záujmu by mal mať možnosť napadnúť 
rozhodnutia o moderovaní obsahu nielen používateľ, ktorý nahral obsah, ktorý je 
predmetom sporu, ale aj tretia strana, ako napríklad ombudsman, ktorý má legitímny 
záujem konať; potvrdzuje právo používateľov na ďalšie využívanie spravodlivosti;

12. vyjadruje pevné stanovisko, že akt o digitálnych službách nesmie nútiť platformy na 
hosťovanie obsahu, aby používali akúkoľvek formu plne automatizovaných kontrol 
obsahu ex ante – pokiaľ nie je uvedené inak v existujúcich právnych predpisoch Únie –, 
a domnieva sa, že mechanizmy, ktoré platformy dobrovoľne využívajú, nesmú viesť k 
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opatreniam kontroly ex ante založeným na automatizovaných nástrojoch alebo na 
filtrovaní obsahu pri nahrávaní a musia podliehať kontrole zo strany európskeho 
subjektu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie aktu o digitálnych službách;

13. zdôrazňuje, že platformy na hosťovanie obsahu musia byť transparentné pri spracúvaní 
algoritmov a údajov používaných na ich školenie;

Práva, pokiaľ ide o spracovanie obsahu, údaje a internetovú reklamu

14. domnieva sa, že zviditeľňovanie obsahu zameraného na používateľa na základe názorov 
alebo stanovísk prezentovaných v tomto obsahu je jedným z najškodlivejších postupov 
v digitálnej spoločnosti, najmä v prípadoch, keď je viditeľnosť takéhoto obsahu vyššia 
na základe predchádzajúcej interakcie používateľa s iným zviditeľneným obsahom a s 
cieľom optimalizovať používateľské profily pre cielenú reklamu; je znepokojený tým, 
že takéto praktiky sú založené na všadeprítomnom sledovaní a hĺbkovej analýze údajov; 
vyzýva Komisiu, aby analyzovala vplyv takýchto praktík a prijala vhodné legislatívne 
opatrenia;

15. zastáva názor, že používanie cielenej reklamy musí byť prísnejšie regulované v 
prospech menej rušivých foriem reklamy, ktoré si nevyžadujú žiadne sledovanie 
interakcie užívateľa s obsahom, a že zobrazovanie behaviorálnej reklamy by malo byť 
podmienené slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným súhlasom 
používateľov;

16. berie na vedomie existujúce ustanovenia týkajúce sa cielenej reklamy, ktoré sú vo 
všeobecnom nariadení o a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. 
júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)10; –

17. preto odporúča, aby sa v akte o digitálnych službách stanovili jasné hranice a zaviedli 
pravidlá transparentnosti, pokiaľ ide o podmienky zhromažďovania údajov na účely 
poskytovania cielenej reklamy, ako aj fungovanie a zodpovednosť tejto cielenej 
reklamy, najmä keď sú údaje sledované na webových stránkach tretích strán; trvá na 
tom, že sú potrebné nové opatrenia, ktorými sa vytvorí rámec pre vzťahy medzi 
platformou a spotrebiteľmi, pokiaľ ide o ustanovenia o transparentnosti týkajúce sa 
reklamy, digitálneho nudgingu a preferenčného zaobchádzania; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila možnosti regulácie cielenej reklamy vrátane postupného ukončenia vedúceho k 
zákazu takejto reklamy;

18. zdôrazňuje, že v súlade so zásadou minimalizácie údajov a s cieľom zabrániť 
neoprávnenému zverejneniu, krádeži totožnosti a iným formám zneužívania osobných 
údajov by sa v akte o digitálnych službách malo ustanoviť právo na anonymné 
používanie digitálnych služieb vždy, keď je to technicky možné; vyzýva Komisiu, aby 
od platforiem na hosťovanie obsahu požadovala, aby overovali totožnosť tých 
inzerentov, s ktorými majú obchodný vzťah, s cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
inzerentov v prípade, že sa zistí, že propagovaný obsah je nezákonný; odporúča preto, 
aby akt o digitálnych službách obsahoval právne ustanovenia zabraňujúce platformám 
komerčne využívať údaje tretích strán v situáciách hospodárskej súťaže s týmito tretími 

10 (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.)
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stranami;

19. vyjadruje poľutovanie nad existujúcou informačnou asymetriou medzi platformami na 
hosťovanie obsahu a verejnými orgánmi a vyzýva na efektívnejšiu výmenu potrebných 
informácií; zdôrazňuje, že v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa metaúdajov o 
komunikácii sa musí verejným orgánom poskytnúť prístup k údajom a metaúdajom 
používateľa len vtedy, keď na základe predchádzajúceho súdneho povolenia vyšetrujú 
osoby podozrivé zo závažnej trestnej činnosti;

20. odporúča, aby sa od poskytovateľov, ktorí podporujú službu poskytovanú na základe 
systému jednotného prihlasovania a ktorí majú významný vplyv na trhu, požadovalo, 
aby takisto podporovali aspoň jeden otvorený a decentralizovaný identifikačný systém 
založený na vlastnícky nechránenom rámci; žiada Komisiu, aby navrhla spoločné 
normy Únie pre vnútroštátne systémy zabezpečované členskými štátmi, najmä pokiaľ 
ide o normy ochrany údajov a cezhraničnú interoperabilitu;

21. vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť stanovenia spravodlivých zmluvných 
podmienok s cieľom uľahčiť výmenu údajov a zvýšiť transparentnosť s cieľom riešiť 
nerovnováhu trhovej sily; na tento účel navrhuje preskúmať možnosti uľahčenia 
interoperability, prepojenosti a prenosnosti údajov; poukazuje na to, že spoločné 
využívanie údajov by malo byť sprevádzané primeranými a vhodnými zárukami vrátane 
účinnej anonymizácie osobných údajov;

22. odporúča, aby sa v akte o digitálnych službách vyžadovalo, aby platformy s 
významným vplyvom na trhu poskytovali aplikačné programovacie rozhranie, 
prostredníctvom ktorého sa môžu platformy tretích strán a ich používatelia vzájomne 
prepojiť s hlavnými funkciami a používateľmi platformy poskytujúcej aplikačné 
programovacie rozhranie vrátane služieb tretích strán určených na zlepšenie a 
prispôsobenie používateľských skúseností, najmä prostredníctvom služieb, ktoré 
prispôsobujú nastavenia ochrany súkromia, ako aj preferencie na spracovanie obsahu; 
navrhuje, aby platformy verejne dokumentovali všetky aplikačné programovacie 
rozhrania, ktoré sprístupňujú s cieľom umožniť interoperabilitu a prepojenosť služieb;

23. na druhej strane je pevne presvedčený, že platformy s významným vplyvom na trhu 
poskytujúce aplikačné programové rozhranie nesmú zdieľať, uchovávať, speňažovať ani 
používať žiadne údaje, ktoré dostávajú od služieb tretích strán;

24. zdôrazňuje, že povinnosti týkajúce sa interoperability a prepojenosti nesmú 
obmedzovať, sťažovať ani zdržiavať schopnosť platforiem na hosťovanie obsahu riešiť 
bezpečnostné otázky, a takisto nutnosť riešiť bezpečnostné otázky by nemala viesť k 
neprimeranému pozastaveniu aplikačného programovacieho rozhrania zabezpečujúceho 
interoperabilitu a prepojenosť;

25. pripomína, že ustanovenia o interoperabilite a prepojenosti musia rešpektovať všetky 
príslušné právne predpisy o ochrane údajov; v tejto súvislosti odporúča, aby sa v akte o 
digitálnych službách vyžadovalo, aby platformy zabezpečili technickú uskutočniteľnosť 
ustanovení o prenosnosti údajov, ako sa stanovuje v článku 20 ods. 2 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

26. žiada, aby platformy na hosťovanie obsahu dali používateľom skutočnú možnosť 
výberu, či udelia alebo neudelia predchádzajúci súhlas so zobrazením cielenej reklamy 
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na základe predchádzajúcej interakcie používateľa s obsahom na rovnakej platforme na 
hosťovanie obsahu alebo na webových stránkach tretích strán; zdôrazňuje, že táto voľba 
musí byť prezentovaná jasným a zrozumiteľným spôsobom a jej odmietnutie nesmie 
viesť k znemožneniu prístupu k funkciám platformy; zdôrazňuje, že súhlas v cielenej 
reklame sa nesmie považovať za slobodne poskytnutý a platný, ak je prístup k službe 
podmienený spracovaním údajov; opätovne potvrdzuje, že smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES11 podmieňuje cielenú reklamu dobrovoľným 
rozhodnutím odberať ju a že je inak zakázaná; konštatuje, že vzhľadom na to, že online 
aktivity jednotlivcov poskytujú podrobný prehľad o ich správaní a umožňujú ich 
manipulovať, všeobecný a nerozlišujúci zber osobných údajov týkajúci sa každého 
použitia digitálnej služby neúmerne zasahuje do práva na súkromie; potvrdzuje, že 
používatelia majú pri používaní digitálnych služieb právo nebyť neustále sledovaní; 

27. žiada Komisiu o zabezpečenie toho, aby v rovnakom duchu spotrebitelia mohli 
používať všetky funkcie pripojeného zariadenia aj vtedy, keď stiahnu alebo neposkytnú 
svoj súhlas s poskytovaním neoperatívnych údajov výrobcovi zariadenia alebo tretím 
stranám; opätovne zdôrazňuje, že zmluvné podmienky dohôd musia byť transparentné, 
pokiaľ ide o možnosť a rozsah poskytovania údajov tretím stranám;

28. ďalej žiada, aby sa používateľom zaručil primeraný stupeň transparentnosti a vplyvu na 
kritériá, na ktorých základe sa vykonáva spracovanie a zviditeľňovanie obsahu; 
potvrdzuje, že by to malo zahŕňať aj možnosť neuplatňovať žiadne spracovanie obsahu, 
okrem chronologického poradia; poukazuje na to, že aplikačné programovacie rozhrania 
poskytované platformami by používateľom mali umožniť spracovanie obsahu 
prostredníctvom softvéru alebo služieb podľa vlastného výberu;

29. zdôrazňuje, že je dôležité, aby akt o digitálnych službách preukázal právne podloženú a 
účinnú ochranu detí v online prostredí a zároveň neukladal všeobecné povinnosti 
monitorovania alebo filtrovania a zabezpečil plnú koordináciu a zabránil duplicite so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov a so smernicou o audiovizuálnych 
mediálnych službách.

30. pripomína, že platené reklamy alebo platené umiestnenie sponzorovaného obsahu by 
mali byť jasne, stručne a zrozumiteľne označené; navrhuje, aby platformy zverejňovali 
pôvod platenej reklamy a sponzorovaného obsahu; na tento účel navrhuje, aby 
platformy na hosťovanie obsahu zverejňovali všetok sponzorovaný obsah a reklamy a 
aby ich používateľom jasne zviditeľnili vo verejne prístupnom reklamnom archíve, v 
ktorom sa uvedie, kto za ne zaplatil a – v prípade potreby – v mene koho; zdôrazňuje, že 
to zahŕňa priame aj nepriame platby alebo akúkoľvek inú odmenu prijatú 
poskytovateľmi služieb;

31. domnieva sa, že ak relevantné údaje poukazujú na značný rozdiel v zavádzajúcich 
reklamných postupoch a v presadzovaní predpisov medzi platformami so sídlom v Únii 
a platformami so sídlom v tretích krajinách, je rozumné zvážiť ďalšie možnosti 

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 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).
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zabezpečenia súladu s právnymi predpismi platnými v Únii; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť rovnaké podmienky pre zadávateľov reklamy z Únie a inzerentov z tretích 
krajín;

Ustanovenia týkajúce sa podmienok, inteligentných zmlúv, technológií blockchainu a 
medzinárodného práva súkromného

32. berie na vedomie čoraz častejšie používanie tzv. inteligentných zmlúv, napríklad zmlúv 
založených na technológií distribuovaných záznamov bez jasného právneho rámca;

33. vyzýva Komisiu, aby posúdila rozvoj a používanie technológií distribuovanej databázy 
transakcií – vrátane technológie blockchainu – a najmä inteligentných zmlúv, poskytla 
usmernenia na zabezpečenie právnej istoty pre podniky a spotrebiteľov, predovšetkým 
pokiaľ ide o otázky zákonnosti a presadzovania inteligentných zmlúv v cezhraničných 
situáciách, a – v prípade potreby – o požiadavky na notárske overenie, a aby predložila 
návrhy na vhodný právny rámec;

34. zdôrazňuje, že spravodlivosť a dodržiavanie noriem základných práv týkajúce sa 
podmienok uložených sprostredkovateľmi používateľom ich služieb musí podliehať 
súdnemu preskúmaniu; zdôrazňuje, že podmienky neoprávnene obmedzujúce základné 
práva používateľov, ako je právo na súkromie a právo na slobodu prejavu, by nemali 
byť záväzné;

35. žiada, aby Komisia preskúmala spôsoby na zabezpečenie primeranej rovnováhy a 
rovnosti medzi stranami inteligentných zmlúv, a to zohľadnením súkromných záujmov 
slabšej strany alebo verejných záujmov, ako sú obavy týkajúce sa kartelových dohôd; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodržiavanie práv veriteľov v konkurzných a 
reštrukturalizačných konaniach; dôrazne odporúča, aby inteligentné zmluvy zahŕňali 
mechanizmy, ktoré môžu zastaviť a zvrátiť ich plnenie a súvisiace platby;

36. žiada Komisiu, aby predovšetkým aktualizovala svoj existujúci usmerňujúci dokument 
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov12 s cieľom objasniť, či sa domnieva, že na inteligentné zmluvy sa 
vzťahuje výnimka uvedená v článku 3 ods. 3 písm. l) tejto smernice, a ak áno, za akých 
podmienok, a aby objasnila otázku práva na odstúpenie od zmluvy;

37. zdôrazňuje potrebu využívania technológií blockchainu a najmä inteligentných zmlúv v 
súlade s antitrustovými pravidlami a požiadavkami vrátane pravidiel a požiadaviek, 
ktoré zakazujú kartelové dohody alebo zosúladené postupy;

38. domnieva sa, že štandardné podmienky by nemali brániť účinnému prístupu k 
spravodlivosti na súdoch Únie ani zbavovať občanov či podnikov Únie ich práv;  
vyzýva Komisiu, aby posúdila, či je ochrana prístupových práv k údajom podľa 
medzinárodného práva súkromného neistá a či vedie k znevýhodneniu občanov a 

12 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
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podnikov Únie;

39. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa využívanie digitálnych služieb v Únii plne 
riadilo právom Únie, ktoré podlieha právomoci súdov Únie;

40. ďalej dospel k záveru, že legislatívne riešenia týchto otázok by sa mali nájsť na úrovni 
Únie, ak sa opatrenia na medzinárodnej úrovni nezdajú byť uskutočniteľné alebo ak 
existuje riziko, že sa takéto opatrenia budú realizovať príliš dlho;

41. zdôrazňuje, že od poskytovateľov služieb usadených v Únii sa nesmie vyžadovať 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k informáciám, ktoré sú zákonné v ich krajine 
pôvodu;

o

o o

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné podrobné 
odporúčania Komisii a Rade.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CIELE VYŽIADANÉHO NÁVRHU

HLAVNÉ ZÁSADY A CIELE NÁVRHU:

• Návrh obsahuje akty, ktoré by mali byť zahrnuté do aktu o digitálnych službách, a 
akty, ktoré sú doplnkom aktu o digitálnych službách.

• Cieľom návrhu je posilniť pravidlá občianskeho a obchodného práva uplatniteľné na 
obchodné subjekty pôsobiace online, pokiaľ ide o digitálne služby.

• Cieľom návrhu je posilniť a objasniť zmluvné práva používateľov v súvislosti s 
moderovaním a spracovaním obsahu.

• Cieľom návrhu je ďalej riešiť neprípustné a nespravodlivé zmluvné podmienky 
uplatňované pri digitálnych službách.

• Návrh sa zaoberá aspektami zberu údajov, ktoré sú v rozpore so spravodlivými 
zmluvnými právami používateľov, ako aj s pravidlami ochrany údajov a dôvernosti 
informácií online.

• V návrhu sa rieši význam spravodlivého uplatňovania práv používateľov, pokiaľ ide o 
interoperabilitu a prenosnosť. 

• Návrh poukazuje na význam pravidiel medzinárodného práva súkromného, ktoré 
poskytujú právnu jasnosť týkajúcu sa podmienok, ktoré používajú online platformy a o 
ktorých nemožno vyjednávať, a poukazuje aj na to, že je dôležité zabezpečiť právo na 
prístup k údajom a zaručiť prístup k spravodlivosti.

• Návrh sa nezaoberá aspektmi týkajúcimi sa regulácie online trhov, ktoré by sa však 
mali zohľadniť v balíku aktu o digitálnych službách, ktorý má navrhnúť Komisia.

• Návrh poukazuje na potrebu posúdiť nutnosť náležitej regulácie aspektov občianskeho 
a obchodného práva v oblasti technológií distribuovanej databázy transakcií vrátane 
technológií blockchainu a rieši najmä potrebu riadnej regulácie inteligentných zmlúv z 
hľadiska aspektov  občianskeho a obchodného práva.

I. NÁVRHY, KTORÉ MAJÚ BYŤ ZAHRNUTÉ DO AKTU O DIGITÁLNYCH 
SLUŽBÁCH

Medzi kľúčové prvky návrhov, ktoré sa majú zahrnúť do aktu o digitálnych službách, by mali 
patriť:

nariadenie o zmluvných právach, pokiaľ ide o riadenie obsahu, ktoré bude obsahovať 
tieto prvky:
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• V súvislosti s obsahom prístupným v Únii by sa malo uplatňovať na riadenie obsahu 
vrátane moderovania a spracovania obsahu. 

• Mali by sa v ňom stanoviť primerané zásady moderovania obsahu. 

• Mali by sa v ňom stanoviť formálne a procedurálne normy pre mechanizmus 
oznamovania a prijímania opatrení, ktoré sú primerané platforme a povahe a vplyvu 
škody a ktoré sú účinné a nadčasové.

• Mal by sa ním ustanoviť nezávislý mechanizmus urovnávania sporov v členských 
štátoch bez obmedzenia prístupu k súdnej náprave.

• Mal by sa v ňom uviesť súbor jasných ukazovateľov na vymedzenie trhovej sily 
platforiem na hosťovanie obsahu s cieľom určiť, či určité platformy na hosťovanie 
obsahu, ktoré nemajú významný vplyv na trhu, môžu byť vyňaté z určitých 
ustanovení. Takéto ukazovatele by mohli zahŕňať veľkosť siete platformy (počet 
používateľov), jej finančnú silu, prístup k údajom, stupeň vertikálnej integrácie alebo 
prítomnosť efektu odkázanosti na určitého sprostredkovateľa.

• Mali by sa v ňom stanoviť pravidlá týkajúce sa zodpovednosti platforiem na 
hosťovanie obsahu za tovar, ktorý sa na nich predáva alebo propaguje, pričom by sa 
mali zohľadniť podporné činnosti MSP s cieľom minimalizovať ich zaťaženie pri 
prispôsobovaní sa tejto zodpovednosti.

• Pri uplatňovaní vhodných politických možností by sa v nariadení malo jasne 
rozlišovať medzi nezákonným a škodlivým obsahom. V tejto súvislosti by sa každé 
opatrenie v akte o digitálnych službách malo týkať len nezákonného obsahu podľa 
vymedzenia v práve Únie a vo vnútroštátnom práve.

• Malo by byť založené na zavedených zásadách, pokiaľ ide o určenie rozhodného práva 
pre dodržiavanie správneho práva, a malo by – vzhľadom na rastúcu konvergenciu 
používateľských práv – jasne uvádzať, že všetky aspekty v rámci jeho rozsahu 
pôsobnosti sa riadia týmito zásadami.

• Malo by v plnej miere rešpektovať Chartu základných práv Európskej únie, ako aj 
pravidlá Únie na ochranu používateľov a ich bezpečnosti, súkromia a osobných 
údajov, ako aj iné základné práva. 

• Malo by zabezpečovať dialóg medzi platformami na hosťovanie obsahu, ktoré majú 
významný vplyv na trhu, a európskym subjektom o riadení rizík pri riadení zákonného 
obsahu.

Komisia by mala zvážiť, aké sú možnosti, pokiaľ ide o európsky subjekt poverený 
zabezpečením súladu s ustanoveniami návrhu prostredníctvom týchto opatrení: 

• pravidelné monitorovanie algoritmov, ktoré využívajú platformy na hosťovanie 
obsahu na účely riadenia obsahu;

• pravidelné preskúmanie súladu platforiem na hosťovanie obsahu s ustanoveniami 
nariadenia, a to na základe správ o transparentnosti poskytovaných platformami na 
hosťovanie obsahu a verejnej databázy rozhodnutí o odstránení obsahu, ktorá sa má 
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zriadiť aktom o digitálnych službách;

• spolupráca s platformami na hosťovanie obsahu, pokiaľ ide o najlepšie postupy s 
cieľom splniť požiadavky na transparentnosť a zodpovednosť za podmienky, ako aj 
najlepšie postupy pri moderovaní obsahu a pri vykonávaní postupov oznamovania a 
prijímania opatrení;

• spolupráca a koordinácia s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o 
vykonávanie aktu o digitálnych službách;

• riadenie špecializovaného fondu na pomoc členským štátom pri financovaní 
prevádzkových nákladov nezávislých orgánov na urovnávanie sporov opísaných v 
nariadení, pričom fond by sa financoval z pokút uložených platformám na hosťovanie 
obsahu za nedodržiavanie ustanovení aktu o digitálnych službách, ako aj z príspevku 
platforiem na hosťovanie obsahu, ktoré majú významný vplyv na trhu;

• ukladanie pokút za nedodržanie aktu o digitálnych službách. Pokuty by sa mali 
odvádzať do osobitného účelového fondu určeného na pomoc členským štátom pri 
financovaní prevádzkových nákladov subjektov na urovnávanie sporov opísaných v 
nariadení. Medzi prípady nedodržiavania by mali patriť:

o nevykonanie ustanovení nariadenia;

o neposkytnutie transparentných, prístupných, spravodlivých a nediskriminačných 
zmluvných podmienok;

o neposkytnutie európskemu subjektu prístupu k algoritmom riadenia obsahu, aby 
ich európsky subjekt preskúmal;

o nepredloženie správ o transparentnosti európskemu subjektu;

• uverejňovanie polročných správ o všetkých svojich činnostiach a podávanie správ 
inštitúciám Únie.

Správy o transparentnosti týkajúce sa riadenia obsahu by sa mali vypracovať takto:

Akt o digitálnych službách by mal obsahovať ustanovenia vyžadujúce, aby platformy na 
hosťovanie obsahu pravidelne zverejňovali a poskytovali správy o transparentnosti 
európskemu subjektu. Takéto správy by mali byť komplexné, mali by sa riadiť konzistentnou 
metodikou a mali by obsahovať najmä:

• informácie o oznámeniach, ktoré spracúva platforma na hosťovanie obsahu, vrátane 
týchto informácií:

o celkový počet prijatých oznámení, pre ktoré druhy obsahu, a príslušné prijaté 
opatrenia;

o počet oznámení prijatých podľa každej kategórie predkladajúceho subjektu, ako 
sú súkromné osoby, verejné orgány alebo súkromné podniky;

o celkový počet splnených žiadostí o odstránenie a celkový počet prípadov 
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nahlásenia obsahu príslušným orgánom;

o celkový počet prijatých protioznámení alebo odvolaní, ako aj informácie o 
spôsobe, akým boli riešené;

o priemerný čas medzi uverejnením, oznámením, protioznámením a opatrením;

• informácie o počte zamestnancov zamestnaných na účely moderovania obsahu, ich 
umiestnení, vzdelaní a jazykových zručnostiach, ako aj o všetkých algoritmoch 
použitých na prijímanie rozhodnutí;

• informácie o žiadostiach orgánov verejnej moci – ako sú orgány, ktoré sú zodpovedné 
za presadzovanie práva – o informácie, vrátane počtu žiadostí, ktorým bolo v plnej 
miere vyhovené, a žiadostí, ktorým vyhovené nebolo vôbec alebo len čiastočne;

• informácie o presadzovaní podmienok a informácie o súdnych rozhodnutiach, ktorými 
sa nariaďuje zrušenie a/alebo zmena podmienok, ktoré členský štát považuje za 
nezákonné.

Platformy na hosťovanie obsahu by okrem toho mali zverejňovať svoje rozhodnutia o 
odstránení obsahu z verejne prístupnej databázy s cieľom zvýšiť transparentnosť pre 
používateľov.

Nezávislé orgány na urovnávanie sporov, ktoré sa majú zriadiť na základe nariadenia, by mali 
vydávať správy o počte postúpených prípadov vrátane počtu prípadov, ktoré boli vybavené.

II. NÁVRHY, KTORÉ SÚ DOPLNKOM K AKTU O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH

Opatrenia týkajúce sa spracovania obsahu a týkajúce sa údajov a online inzerátov v 
rozpore so spravodlivými zmluvnými právami používateľov by mali zahŕňať:

 • Opatrenia na minimalizovanie údajov zbieraných platformami na hosťovanie obsahu 
na základe interakcie užívateľov s obsahom, ktorý sa nachádza na platformách na 
hosťovanie obsahu, na účely doplnenia profilov pre cielenú reklamu, a to najmä 
stanovením prísnych podmienok na používanie cielenej osobnej reklamy a vyžadovaním 
slobodného. konkrétneho, informovaného a jednoznačného predchádzajúceho súhlasu 
používateľov. Súhlas s cielenou reklamou sa nepovažuje za slobodne poskytnutý a platný, 
ak je prístup k službe podmienený spracovaním údajov.
• Používatelia platforiem na hosťovanie obsahu musia byť informovaní o tom, či sú 

predmetom cielenej reklamy, musí im byť poskytnutý prístup k ich profilu 
vytvorenému platformami na hosťovanie obsahu a možnosť jeho úpravy a musia mať 
možnosť výberu odoberať cielenú reklamu alebo ju neodoberať a možnosť odvolať 
svoj súhlas s odberom cielenej reklamy.

• Platformy na hosťovanie obsahu by mali sprístupniť archív sponzorovaného obsahu a 
reklám, ktoré sa zobrazili ich používateľom, a to i:

o informácie o tom, či sú sponzorovaný obsah alebo sponzorstvo v súčasnosti 
aktívne alebo neaktívne;

o časový interval, počas ktorého bola reklama so sponzorovaným obsahom 
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aktívna;

o meno a kontaktné údaje sponzora alebo inzerenta, a ak sa líšia, v mene koho 
bol umiestnený sponzorovaný obsah alebo reklama;

o celkový počet používateľov, ktorým boli sponzorovaný obsah alebo reklama 
zobrazené;

o informácie o cieľovej skupine používateľov.

Cesta k spravodlivému uplatňovaniu práv používateľov, pokiaľ ide o interoperabilitu, 
prepojenosť a prenosnosť, by mala zahŕňať: 

• posúdenie možnosti vymedzenia spravodlivých zmluvných podmienok, aby sa 
uľahčila výmena údajov s cieľom riešiť nerovnováhu trhovej sily, najmä 
prostredníctvom interoperability, prepojenosti a prenosnosti údajov;

• požiadavku, aby platformy s významným vplyvom na trhu poskytovali aplikačné 
programovacie rozhranie, prostredníctvom ktorého sa môžu platformy tretích strán a 
ich používatelia vzájomne prepojiť s hlavnými funkciami a používateľmi platformy 
poskytujúcej aplikačné programovacie rozhranie vrátane služieb tretích strán 
určených na zlepšenie a prispôsobenie používateľských skúseností, najmä 
prostredníctvom služieb, ktoré prispôsobujú nastavenia ochrany súkromia, ako aj 
preferencie na spracovanie obsahu;

• ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, že platformy s významným vplyvom na trhu 
poskytujúce aplikačné programové rozhranie nesmú zdieľať, uchovávať, speňažovať 
ani používať žiadne údaje, ktoré dostávajú od služieb tretích strán;

• ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, že povinnosti týkajúce sa interoperability a 
prepojenosti nesmú obmedzovať, sťažovať ani zdržiavať schopnosť platforiem na 
hosťovanie obsahu riešiť bezpečnostné otázky, a takisto nutnosť riešiť bezpečnostné 
otázky by nemala viesť k neprimeranému pozastaveniu aplikačného 
programovacieho rozhrania zabezpečujúceho interoperabilitu a prepojenosť;

• ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, aby sa v akte o digitálnych službách 
vyžadovalo, aby platformy zabezpečili technickú uskutočniteľnosť ustanovení o 
prenosnosti údajov, ako sa stanovuje v článku 20 ods. 2 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov;

• ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, aby platformy na hosťovanie obsahu s 
významným vplyvom na trhu verejne dokumentovali všetky aplikačné 
programovacie rozhrania, ktoré sprístupňujú s cieľom umožniť interoperabilitu a 
prepojenosť služieb.

Cesta k riadnej regulácii aspektov občianskeho a obchodného práva, pokiaľ ide o 
technológie distribuovanej databázy transakcií vrátane technológií blockchain, a najmä 
inteligentné zmluvy, by mala zahŕňať: 

• opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol zavedený riadny legislatívny rámec na 
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rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb vrátane technológií distribuovanej databázy 
transakcií, ako sú technológie blockchainu a inteligentné zmluvy;

• opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli inteligentné zmluvy vybavené 
mechanizmami, ktoré môžu zastaviť a zvrátiť ich plnenie, najmä vzhľadom na 
súkromné záujmy slabšej strany alebo verejné záujmy, ako sú obavy týkajúce sa 
kartelových dohôd, a môžu zabezpečiť dodržiavanie práv veriteľov v prípade 
postupov platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie;

• opatrenia na zabezpečenie primeranej rovnováhy a rovnosti medzi zmluvnými 
stranami inteligentných zmlúv, najmä so zreteľom na záujmy malých podnikov a 
MSP, v prípade ktorých by Komisia mala preskúmať možné modality;

• aktualizáciu existujúceho usmerňovacieho dokumentu k smernici 2011/83/EÚ s 
cieľom objasniť, či sa na inteligentné zmluvy vzťahuje výnimka uvedená v článku 3 
ods. 3 písm. i) uvedenej smernice, ako aj otázky týkajúce sa cezhraničných 
transakcií, požiadavky na notárske overenie a právo na odstúpenie od zmluvy;

Cesta k spravodlivým pravidlám medzinárodného práva súkromného, ktoré nezbavujú 
používateľov prístupu k spravodlivosti, by mala:

• zabezpečiť, aby podmienky neobsahovali ustanovenia upravujúce otázky 
medzinárodného práva súkromného na úkor prístupu k spravodlivosti, a to najmä 
účinným presadzovaním existujúcich opatrení v tomto ohľade;

• zahŕňať opatrenia, ktoré objasňujú pravidlá medzinárodného práva súkromného 
týkajúce sa činností platforiem, pokiaľ ide o údaje, a to tak, aby to nepoškodzovalo 
subjekty Únie;  

• vychádzať z multilateralizmu a v rámci možnosti by cesta mala byť dohodnutá na 
príslušných medzinárodných fórach. 

Ak sa v primeranom čase ukáže, že nie je možné dosiahnuť riešenie založené na 
multilateralizme, mali by sa navrhnúť opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať v Únii, s cieľom 
zabezpečiť, aby sa využívanie digitálnych služieb v Únii plne riadilo právom Únie, ktoré 
podlieha právomoci súdov Únie.
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B. ZNENIE POŽADOVANÉHO LEGISLATÍVNEHO NÁVRHU

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zmluvných právach týkajúce sa riadenia obsahu 

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

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže: 

(1) O zmluvných podmienkach, ktoré poskytovatelia digitálnych služieb uplatňujú vo 
vzťahoch s používateľmi, často nemožno vyjednávať a títo poskytovatelia ich môžu 
jednostranne meniť. Na zavedenie minimálnych noriem pre takéto zmluvné podmienky, 
najmä pokiaľ ide o procesné normy pre riadenie obsahu, sú potrebné opatrenia na 
legislatívnej úrovni;

(2) Občianskoprávne režimy, ktorými sa riadia postupy platforiem na hosťovanie obsahu v 
oblasti moderovania obsahu sú založené na určitých odvetvových ustanoveniach na 
úrovni Únie, ako aj na právnych predpisoch, ktoré prijali členské štáty na vnútroštátnej 
úrovni, a že medzi jednotlivými občianskoprávnymi režimami existujú značné rozdiely, 
pokiaľ ide o povinnosti uloženými platformám na hosťovanie obsahu a o mechanizmy 
presadzovania.

 
(3) Výsledná fragmentácia režimov v oblasti občianskeho práva, ktoré upravujú 

moderovanie obsahu, prostredníctvom platforiem na hosťovanie obsahu nielenže 
vytvára právnu neistotu, ktorá by mohla viesť k tomu, aby takéto platformy prijali 
prísnejšie postupy, než je potrebné, s cieľom minimalizovať riziká spojené s 
využívaním ich služieb, ale vedie aj k fragmentácii digitálneho jednotného trhu, čo 
bráni rastu a inováciám a rozvoju európskych podnikov na digitálnom jednotnom trhu.

 
(4) Vzhľadom na škodlivé účinky fragmentácie digitálneho jednotného trhu a z toho 

vyplývajúcu právnu neistotu pre podniky a spotrebiteľov, medzinárodný charakter 
hosťovania obsahu, obrovské množstvo obsahu vyžadujúceho si moderovanie a 
významný vplyv na trhu malého množstva platforiem na hosťovanie obsahu 
nachádzajúcich sa mimo Únie je potrebné regulovať rôzne otázky, ktoré vznikajú v 
súvislosti s hosťovaním obsahu, a to spôsobom, ktorý znamená úplnú harmonizáciu, a 
teda prostredníctvom nariadenia.

(5) Pokiaľ ide o vzťahy s používateľmi, v tomto nariadení by sa mali stanoviť minimálne 
normy pre spravodlivosť, transparentnosť a zodpovednosť zmluvných podmienok 
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platforiem na hosťovanie obsahu. Zmluvné podmienky by mali byť jasné, prístupné, 
zrozumiteľné a jednoznačné a zahŕňať spravodlivé, transparentné, záväzné a jednotné 
normy a postupy pre moderovanie obsahu, ktoré by mali zaručiť prístupné a nezávislé 
využitie súdnych opravných prostriedkov a byť v súlade so základnými právami.

(6) Zviditeľňovanie obsahu zameraného na používateľa na základe názorov alebo stanovísk 
prezentovaných v tomto obsahu je jedným z najškodlivejších postupov v digitálnej 
spoločnosti, najmä v prípadoch, keď je viditeľnosť takéhoto obsahu vyššia na základe 
predchádzajúcej interakcie používateľa s iným zviditeľneným obsahom a s cieľom 
optimalizovať používateľské profily pre cielenú reklamu. 

(7) Pripomína, že algoritmy, ktoré rozhodujú o poradí výsledkov vyhľadávania, ovplyvňujú 
individuálnu a sociálnu komunikáciu a interakciu a môžu formovať názory, najmä v 
prípade mediálneho obsahu.

(8) S cieľom zabezpečiť okrem iného aj to, aby si používatelia mohli uplatňovať svoje 
práva, by sa im mal udeliť primeraný stupeň transparentnosti a vplyvu na spracovanie 
obsahu, ktorý je pre nich viditeľný, vrátane možnosti odmietnuť akékoľvek spracovanie 
obsahu okrem chronologického poradia. Používatelia by najmä nemali byť vystavení 
spracovaniu obsahu bez ich slobodne vyjadreného, výslovného, informovaného a 
jednoznačného predchádzajúceho súhlasu. Súhlas s cielenou reklamou by sa nemal 
považovať za slobodne poskytnutý a platný, ak je prístup k službe podmienený 
spracovaním údajov.

(9) Všeobecný súhlas používateľa so zmluvnými podmienkami platforiem na hosťovanie 
obsahu alebo s akýmkoľvek iným všeobecným opisom pravidiel týkajúcich sa riadenia 
obsahu podľa platforiem na hosťovanie obsahu by sa nemal považovať za súhlas 
dostatočný na to, aby sa používateľovi zobrazoval automaticky spracúvaný obsah.

 (10) Týmto nariadením sa platformám na hosťovanie obsahu neukladá povinnosť využívať 
akúkoľvek formu automatizovanej kontroly obsahu ex ante, pokiaľ nie je v existujúcom 
práve Únie stanovené inak, a stanovuje sa v ňom, že postupy moderovania obsahu, 
ktoré platformy dobrovoľne používajú, nevedú k opatreniam kontroly ex ante 
založeným na automatizovaných nástrojoch alebo na filtrovaní obsahu.

 (11) Toto nariadenie by malo zahŕňať aj ustanovenia proti diskriminačným postupom 
moderovania obsahu a využívaniu a vylúčeniu na účely moderovania obsahu, najmä 
keď je obsah, ktorý bol vytvorený používateľmi, odstránený z dôvodu výzoru, 
etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku, tehotenstva alebo výchovy detí, jazyka alebo spoločenskej triedy.

 (12) Právo vydať oznámenie podľa tohto nariadenia by malo zostať akejkoľvek fyzickej 
alebo právnickej osobe vrátane verejných subjektov, ktorej sa poskytuje obsah 
prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie.

 (13) Po vydaní oznámenia by platforma na hosťovanie obsahu o tom mala nahrávajúceho 
informovať, a najmä o dôvode oznámenia a opatrení, ktoré sa majú prijať, a mali by mu 
byť poskytnuté informácie o postupe, a to i informácie o odvolaní a postúpení 
nezávislým orgánom na urovnávanie sporov a o dostupných opravných prostriedkoch v 
prípade nepravdivých oznámení. Takéto informácie by sa však nemali poskytnúť, ak 
orgány verejnej moci informovali platformu na hosťovanie obsahu o tom, že prebiehajú 
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vyšetrovania v oblasti presadzovania práva. V takom prípade by príslušné orgány mali 
mať v súlade s uplatniteľnými pravidlami povinnosť informovať nahrávajúceho o 
vydaní oznámenia.

(14) Všetky dotknuté strany by mali byť informované o rozhodnutí týkajúcom sa oznámenia. 
Informácie poskytnuté dotknutým stranám by mali okrem výsledku rozhodnutia zahŕňať 
aspoň dôvod rozhodnutia a to, či rozhodnutie prijal výhradne človek, ako aj relevantné 
informácie týkajúce sa preskúmania alebo nápravy.

(15) Obsah by sa mal považovať za zjavne nezákonný, ak je nesporne a bez toho, aby si to 
vyžadovalo hĺbkové preskúmanie, v rozpore s právnymi ustanoveniami upravujúcimi 
zákonnosť obsahu na internete.

(16) Vzhľadom na okamžitú povahu hosťovania obsahu a často pominuteľný účel 
nahrávania obsahu je potrebné zriadiť nezávislé orgány na urovnávanie sporov s cieľom 
poskytnúť rýchle a efektívne mimosúdne opravné prostriedky. Takéto orgány by mali 
mať právomoc rozhodovať v sporoch týkajúcich sa zákonnosti obsahu nahratého 
používateľmi a správneho uplatňovania zmluvných podmienok. Tento postup by však 
nemal používateľovi brániť v tom, aby mal právo na prístup k spravodlivosti a na ďalší 
súdny prostriedok nápravy.

(17) Zriadenie nezávislých orgánov na urovnávanie sporov by mohlo zmierniť záťaž súdov 
tým, že by sa zabezpečilo rýchle riešenie sporov týkajúcich sa rozhodnutí o riadení 
obsahu bez toho, aby bolo dotknuté právo na súdny prostriedok nápravy pred súdom. 
Vzhľadom na to, že platformy na hosťovanie obsahu, ktoré majú významný vplyv na 
trhu, môžu mať osobitný prospech zo zavedenia nezávislých orgánov na urovnávanie 
sporov, je vhodné, aby prispievali k financovaniu takýchto subjektov. Tento fond by 
mal nezávisle spravovať európsky subjekt s cieľom pomôcť členským štátom pri 
financovaní prevádzkových nákladov nezávislých orgánov na urovnávanie sporov. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa takýmto orgánom poskytli primerané zdroje na 
zabezpečenie ich kompetencií a nezávislosti.

(18) Užívatelia by mali mať právo obrátiť sa na spravodlivý a nezávislý orgán na 
urovnávanie sporov ako alternatívny mechanizmus urovnávania sporov, a to s cieľom 
napadnúť rozhodnutie prijaté platformou na hosťovanie obsahu na základe oznámenia o 
obsahu, ktorý nahrali. Oznamovatelia by mali mať toto právo v prípade, že by sa v 
občianskoprávnom konaní týkajúcom sa predmetného obsahu mohli stať účastníkmi 
sporu.

(19) Pokiaľ ide o súdnu príslušnosť, príslušný nezávislý orgán na urovnávanie sporov by mal 
mať sídlo v členskom štáte, v ktorom bol obsah, ktorý je predmetom sporu, nahratý. 
Fyzické osoby by mali mať vždy možnosť podávať sťažnosti nezávislému orgánu na 
urovnávanie sporov v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko.

(20) Informátorstvo pomáha predchádzať porušeniam práva a odhaľovať hrozby alebo škody 
vo verejnom záujme, ktoré by inak zostali nezistené. Poskytovanie ochrany 
oznamovateľov zohráva dôležitú úlohu pri ochrane slobody prejavu, slobody médií a 
práva verejnosti na prístup k informáciám. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/193713 by sa preto mala vzťahovať na príslušné porušenia tohto nariadenia. 

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane 
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Uvedená smernica by sa mala preto príslušne zmeniť.  

(21) Toto nariadenie by malo zahŕňať povinnosť podávať správy o jeho vykonávaní a v 
primeranom čase ho preskúmať. Na tento účel by nezávislé orgány na urovnávanie 
sporov ustanovené členskými štátmi podľa tohto nariadenia mali predkladať správy o 
počte vecí, ktoré im boli postúpené, prijatých rozhodnutiach – pričom anonymizujú 
osobné údaje podľa potreby – vrátane počtu riešených postúpení, údajov o systémových 
problémoch, trendoch a identifikácii platforiem, ktoré nedodržiavajú rozhodnutia 
nezávislých orgánov na urovnávanie sporov.

(22) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie regulačného rámca pre zmluvné práva 
týkajúce sa riadenia obsahu v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť 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 toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(23) Opatrenia na úrovni Únie stanovené v tomto nariadení by sa podstatne posilnili 
európskym subjektom, ktorý by bol poverený vhodným monitorovaním a 
zabezpečovaním dodržiavania ustanovení tohto nariadenia zo strany platforiem na 
hosťovanie obsahu. Na tento účel by Komisia mala zvážiť možnosti vymenovania 
existujúcej alebo novej európskej agentúry alebo európskeho orgánu, alebo koordinácie 
siete alebo vnútroštátnych orgánov s cieľom skúmať dodržiavanie noriem stanovených 
pre riadenie obsahu na základe správ o transparentnosti a monitorovania algoritmov 
používaných platformami na hosťovanie obsahu na účely riadenia obsahu (ďalej len 
„európsky subjekt“).

 
(24) S cieľom zabezpečiť hodnotenie rizík, ktoré predstavuje rozšírenie obsahu, by sa mal 

dvakrát ročne uskutočňovať dialóg medzi platformami na hosťovanie obsahu s 
významným vplyvom na trhu a európskym subjektom spolu s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi o vplyve politík riadenia obsahu týkajúcich sa právneho obsahu 
na základné práva.

(25) Toto nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady uznané 
v Charte základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä slobodu 
prejavu a právo na informácie a právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý 
proces. 

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet

Účelom tohto nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu stanovením 
pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby existovali spravodlivé zmluvné práva, pokiaľ ide o 
riadenie obsahu, a poskytovať nezávislé mechanizmy urovnávania sporov v súvislosti s 
riadením obsahu. 

osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).
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Článok 2
Rozsah uplatňovania

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na platformy na hosťovanie obsahu, ktoré hosťujú a 
spravujú obsah, ktorý je verejnosti prístupný na webových sídlach alebo 
prostredníctvom aplikácií v Únii, a to bez ohľadu na miesto usadenia alebo registrácie 
alebo hlavné miesto podnikania platformy na hosťovanie obsahu. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na platformy na hosťovanie obsahu, ktoré:

a) sú nekomerčnej povahy; alebo

b) majú menej ako [100 000]14 používateľov.

Článok 3
Výklad pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) „platforma na hosťovanie obsahu“ je služba informačnej spoločnosti v zmysle článku 1 
ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153515, ktorej 
hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov je umožniť, aby sa prihlásení alebo 
neprihlásení používatelia mohli pripojiť k nahratému obsahu, ktorý možno zobraziť na 
verejne prístupnom webovom sídle alebo v aplikácii;

(2) „platforma na hosťovanie obsahu s významným vplyvom na trhu“ je platforma na 
hosťovanie obsahu, ktorá má aspoň dve z týchto charakteristík:

a) schopnosť rozvíjať alebo zachovávať svoju používateľskú základňu z dôvodu 
sieťových účinkov, ktoré blokujú významnú časť jej používateľov, alebo z 
dôvodu, že jej postavenie na nadväzujúcom trhu jej umožňuje vytvoriť 
hospodársku závislosť;

b) má značný objem na trhu meraný buď počtom aktívnych používateľov, alebo 
ročným globálnym obratom platformy;

c) je integrovaná do podnikateľského alebo sieťového prostredia kontrolovaného jej 
skupinou alebo materskou spoločnosťou, čo umožňuje prenášanie vplyvu na trhu 
z jedného trhu na susedný trh;

d) má úlohu strážcu pre celú kategóriu obsahu alebo informácií;

e) má prístup k veľkým množstvám vysokokvalitných osobných údajov 
poskytovaných používateľmi alebo odvodených od používateľov na základe 
monitorovania ich online správania, pričom takéto údaje sú nevyhnutné na 

14 Pri určovaní počtu používateľov by Komisia mala zohľadniť situáciu MSP a startupov.
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou 

sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a 
pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).
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poskytovanie a zlepšovanie podobnej služby a potenciálni konkurenti majú 
ťažkosti s prístupom k nim alebo s ich replikáciou;

(3) „obsah“ je akýkoľvek koncept, myšlienka, forma vyjadrenia alebo informácia v 
ľubovoľnom formáte, ako napríklad text, obrázky, audio a video;

(4) „nezákonný obsah“ znamená akýkoľvek obsah, ktorý nie je v súlade s právom Únie 
alebo právom členského štátu, v ktorom je umiestnený;

(5) „riadenie obsahu“ je moderovanie a spracovanie obsahu na platformách na hosťovanie 
obsahu;

(6) „moderovanie obsahu“ je prax monitorovania a uplatňovania vopred určeného súboru 
pravidiel a usmernení pre obsah vytváraný, uverejňovaný alebo šírený používateľmi s 
cieľom zabezpečiť, aby obsah spĺňal právne a regulačné požiadavky, komunitné 
usmernenia a zmluvné podmienky, ako aj všetky následné opatrenia prijaté platformou, 
ako napríklad odstránenie obsahu alebo vymazanie alebo pozastavenie účtu 
používateľa, či už prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, alebo ľudskými 
prevádzkovateľmi;

(7) „spracovanie obsahu“ je postup výberu, optimalizácie, stanovenia priorít a odporúčania 
obsahu na základe individuálnych používateľských profilov na účely jeho zobrazenia na 
webovom sídle alebo v aplikácii; 

(8) „zmluvné podmienky“ sú všetky podmienky alebo špecifikácie bez ohľadu na ich názov 
alebo formu, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi platformou na hosťovanie obsahu a 
jej používateľmi a ktoré jednostranne určuje platforma na hosťovanie obsahu; 

(9) „používateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované 
platformou na hosťovanie obsahu alebo ktorá má interakciu s obsahom, ktorý je 
hosťovaný na takejto platforme;

(10) „nahrávajúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pridáva obsah do platformy na 
hosťovanie obsahu bez ohľadu na jej viditeľnosť pre iných používateľov;

(11) „oznámenie“ je oficiálne oznámenie spochybňujúce súlad obsahu s právnymi a 
regulačnými požiadavkami, komunitnými usmerneniami a zmluvnými podmienkami. 

Článok 4
Zásady riadenia obsahu

1. Riadenie obsahu sa vykonáva spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom. 
Príslušné postupy riadenia musia byť vhodné, primerané druhu a veľkosti obsahu, 
relevantné a musia sa obmedzovať na to, čo je nevyhnutné vzhľadom na účely, na ktoré 
sa obsah riadi. Platformy na hosťovanie obsahu sú zodpovedné za zabezpečenie toho, 
aby ich postupy riadenia obsahu boli spravodlivé, transparentné a primerané.
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2. Používatelia nesmú byť vystavení diskriminačným praktikám, využívaniu ani vylúčeniu 
na účely moderovania obsahu zo strany platforiem na hosťovanie obsahu, ako je 
odstraňovanie obsahu vytvoreného používateľmi z dôvodu výzoru, etnického pôvodu, 
rodu, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, 
tehotenstva alebo výchovy detí, jazyka alebo spoločenskej triedy.

3. Platformy na hosťovanie obsahu poskytnú používateľom dostatočné informácie o ich 
profiloch spracovania obsahu a o individuálnych kritériách, podľa ktorých pre nich tieto 
platformy vykonávajú spracovanie obsahu, a to aj informácie o tom, či a na aké účely sa 
používajú algoritmy.

4. Platformy na hosťovanie obsahu poskytnú používateľom primeraný stupeň vplyvu na 
obsah, ktorý je pre nich viditeľný, vrátane možnosti odmietnuť akékoľvek spracovanie 
obsahu. Používatelia predovšetkým nesmú byť vystavení spracovaniu obsahu bez ich 
slobodne vyjadreného, výslovného, informovaného a jednoznačného predchádzajúceho 
súhlasu.

Článok 5
Štruktúrovaný dialóg o rizikách v oblasti riadenia obsahu

V rámci štruktúrovaného dialógu o rizikách s európskym subjektom spolu s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi platformy na hosťovanie obsahu s významným vplyvom na trhu 
predkladajú dvakrát ročne európskemu subjektu správu o vplyve na základné práva a o riadení 
rizika v rámci svojich politík riadenia obsahu a o tom, ako tieto riziká zmierňujú.

Článok 6
Povinnosť transparentnosti

1. Poskytovatelia digitálnych služieb prijmú opatrenia potrebné na umožnenie zverejnenia 
financovania všetkých záujmových skupín, s ktorými sú používatelia digitálnych 
služieb poskytovateľov spojení, a podrobných informácií o povahe vzťahu medzi 
takýmito záujmovými skupinami a používateľmi. Takéto zverejnenie umožní 
identifikáciu osoby, ktorá je právne zodpovedná.

2. Komerční poskytovatelia digitálnych služieb usadení mimo Únie určia právneho 
zástupcu na účely ochrany záujmov používateľov v Únii a zviditeľnia a sprístupnia 
kontaktné informácie tohto zástupcu na svojich online platformách.

Článok 7
Oprávnenosť vydávať oznámenia

1. Každá fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt, ktorému sa 
prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo inej formy softvéru poskytuje obsah, 
má podľa tohto nariadenia právo vydať oznámenie.

2. Členské štáty ustanovia sankcie, ak osoba konajúca na účely súvisiace s jej obchodom, 
podnikaním, remeslom alebo povolaním systematicky a opakovane predkladá nesprávne 
oznámenia. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
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Článok 8
Postupy podávania oznámení

Platformy na hosťovanie obsahu uvádzajú vo svojich zmluvných podmienkach jasné, 
prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné informácie týkajúce sa postupov podávania oznámení, 
najmä:

a) maximálnu lehotu, v ktorej má byť nahrávajúci dotknutého obsahu informovaný o 
postupe podávania oznámenia;

b) dobu, počas ktorej môže nahrávajúci podať odvolanie;

c) lehotu, do ktorej musí platforma na hosťovanie obsahu urýchlene spracovať oznámenie 
a prijať rozhodnutie;

d) lehotu, do ktorej musí platforma na hosťovanie obsahu informovať obe strany o 
výsledku rozhodnutia vrátane odôvodnenia prijatých opatrení. 

Článok 9
Obsah oznámení

1. Oznámenie týkajúce sa obsahu obsahuje aspoň tieto informácie:

a) odkaz na príslušný obsah a v prípade potreby, napríklad pokiaľ ide o video obsah, 
časovú pečiatku;

b) dôvod oznámenia;

c) dôkazy podporujúce tvrdenie uvedené v oznámení;

d) vyhlásenie oznamovateľa, že koná v dobrej viere; a

e) v prípade porušenia práv na ochranu osobnosti alebo práv duševného vlastníctva, 
totožnosť oznamovateľa. 

2. V prípade porušení uvedených v prvom odseku písm. e) je oznamovateľom osoba 
dotknutá porušením práva na ochranu osobnosti alebo držiteľ práv duševného 
vlastníctva, ktoré boli porušené, alebo osoba, ktorá koná v mene tejto osoby.

Článok 10
Informácie poskytované nahrávajúcemu

1. Pred prijatím oznámenia o obsahu a pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o obsahu 
dostane subjekt nahrávajúci predmetný obsah tieto informácie:

a) dôvod oznámenia a opatrenia, ktoré by platforma na hosťovanie obsahu mohla 
prijať;

b) dostatočné informácie o postupe, ktorý treba dodržiavať;

c) informácie o práve na odpoveď ustanovenom v odseku 3; a 
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d) informácie o dostupných prostriedkoch nápravy vo vzťahu k nepravdivým 
oznámeniam. 

2. Informácie požadované podľa prvého odseku sa neposkytnú, ak verejné orgány 
informovali platformu na hosťovanie obsahu o prebiehajúcich vyšetrovaniach v oblasti 
presadzovania práva. 

3. Nahrávajúci má právo odpovedať platforme na hosťovanie obsahu formou námietky. 
Platforma na hosťovanie obsahu zohľadní odpoveď nahrávajúceho pri prijímaní 
rozhodnutia o opatreniach, ktoré sa majú prijať.

Článok 11
Rozhodnutia o oznámeniach

1. Platformy na hosťovanie obsahu zabezpečia, aby rozhodnutia o oznámeniach prijímali 
kvalifikovaní zamestnanci po potrebných vyšetrovaniach bez zbytočného odkladu.

2. V nadväznosti na oznámenie sa platformy na hosťovanie obsahu bezodkladne rozhodnú, 
či obsah, ktorý bol predmetom oznámenia, odstránia alebo zrušia alebo znemožnia 
prístup k nemu, ak takýto obsah nie je v súlade s právnymi požiadavkami. Bez toho, aby 
bol dotknutý článok 14 ods. 2, skutočnosť, že platforma na hosťovanie obsahu považuje 
konkrétny obsah za nevyhovujúci, v žiadnom prípade automaticky nevedie k 
odstráneniu ani zrušeniu obsahu iného používateľa, ani k znemožneniu prístupu k 
tomuto obsahu.

Článok 12
Informácie o rozhodnutiach

Platforma na hosťovanie obsahu po prijatí svojho rozhodnutia informuje všetky strany 
zapojené do postupu podávania oznámenia o výsledku tohto rozhodnutia, pričom jasným a 
jednoduchým spôsobom poskytne tieto informácie:

a) dôvody prijatého rozhodnutia;

b) to, či rozhodnutie prijal výhradne človek alebo či ho podporil algoritmus; 

c) informácie o možnosti preskúmania, ako sa uvádza v článku 13, a súdnom prostriedku 
nápravy pre ktorúkoľvek zo strán. 

Článok 13
Preskúmanie rozhodnutí

1. Platformy na hosťovanie obsahu môžu poskytnúť mechanizmus, ktorý používateľom 
umožní požiadať o preskúmanie rozhodnutí, ktoré prijmú.

2.  Platformy na hosťovanie obsahu s významným vplyvom na trhu poskytujú 
mechanizmus preskúmania uvedený v odseku 1.

3. Konečné rozhodnutie o preskúmaní prijíma vo všetkých prípadoch človek.

Článok 14
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Odstránenie obsahu

1. Bez toho, aby boli dotknuté súdne alebo správne príkazy týkajúce sa obsahu na 
internete, obsah, ktorý bol predmetom oznámenia, zostane viditeľný, kým sa čaká na 
posúdenie jeho zákonnosti.

2. Platformy na hosťovanie obsahu konajú urýchlene, aby znemožnili prístup k obsahu 
alebo odstránili obsah, ktorý je zjavne nezákonný.

Článok 15
Nezávislé urovnávanie sporov

1. Členské štáty zriadia nezávislé orgány na urovnávanie sporov s cieľom poskytnúť 
rýchle a efektívne mimosúdne opravné prostriedky v prípade, že proti rozhodnutiam o 
moderovaní obsahu je podané odvolanie.

2. Nezávislé orgány na urovnávanie sporov tvoria nezávislí právni experti s mandátom 
rozhodovať o sporoch medzi platformami na hosťovanie obsahu a používateľmi, ktoré 
sa týkajú súladu príslušného obsahu s právnymi a regulačnými požiadavkami, 
komunitnými usmerneniami a zmluvnými podmienkami.

3. Postúpenie sporu týkajúceho sa moderovania obsahu nezávislému orgánu na 
urovnávanie sporov nebráni tomu, aby sa používateľ mohol ďalej obrátiť na súd, pokiaľ 
sa spor nevyriešil spoločnou dohodou.

4. Platformy na hosťovanie obsahu s významným vplyvom na trhu finančne prispievajú na 
prevádzkové náklady nezávislých orgánov na urovnávanie sporov prostredníctvom 
špecializovaného fondu spravovaného európskym subjektom s cieľom pomôcť 
členským štátom pri financovaní týchto orgánov. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
nezávislým orgánom na urovnávanie sporov poskytli primerané zdroje na zabezpečenie 
ich spôsobilosti a nezávislosti.

Článok 16
Procesné pravidlá pre nezávislé urovnávanie sporov

1. Nahrávajúci, ako aj tretia strana, ako napríklad ombudsman, ktorý má legitímny záujem 
konať, má právo postúpiť prípad moderovania obsahu príslušnému nezávislému orgánu 
na urovnávanie sporov v prípade, že sa platforma na hosťovanie obsahu rozhodla 
odstrániť alebo zrušiť obsah alebo znemožniť prístup k nemu, alebo inak konať 
spôsobom, ktorý je v rozpore s opatrením, ktoré by nahrávajúci podľa svojho vyjadrenia 
uprednostnil, alebo predstavuje porušenie základných práv.

2. Ak sa platforma na hosťovanie obsahu rozhodla nezrušiť obsah, ktorý je predmetom 
oznámenia, oznamovateľ má právo postúpiť záležitosť príslušnému nezávislému orgánu 
na urovnávanie sporov za predpokladu, že oznamovateľ by sa v občianskoprávnom 
konaní týkajúcom sa predmetného obsahu stal účastníkom sporu. 

3. Pokiaľ ide o súdnu právomoc, príslušný nezávislý orgán na urovnávanie sporov má 
sídlo v členskom štáte, v ktorom bol nahratý obsah, ktorý je predmetom sporu. 
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Fyzickým osobám sa vo všetkých prípadoch umožní podávať sťažnosti nezávislému 
orgánu pre riešenie sporov v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko.

4. Ak má oznamovateľ právo postúpiť prípad moderovania obsahu nezávislému orgánu na 
urovnávanie sporov v súlade s odsekom 2, oznamovateľ môže prípad postúpiť 
nezávislému orgánu na urovnávanie sporov so sídlom v členskom štáte obvyklého 
pobytu oznamovateľa alebo nahrávajúceho, ak nahrávajúci využíva túto službu na 
nekomerčné účely.

5. Ak je prípad moderovania obsahu týkajúci sa tej istej otázky predmetom postúpenia 
inému nezávislému orgánu na urovnávanie sporov, nezávislý orgán na urovnávanie 
sporov môže konanie týkajúce sa postúpenia pozastaviť. Ak otázka moderovania 
obsahu bola predmetom odporúčaní nezávislého orgánu na urovnávanie sporov, 
nezávislý orgán na urovnávanie sporov môže odmietnuť zaoberať sa postúpením.

6. Členské štáty stanovia všetky ďalšie potrebné pravidlá a postupy pre nezávislé orgány 
na urovnávanie sporov patriacich do ich jurisdikcie. 

Článok 17
Osobné údaje

Všetko spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade s týmto nariadením, sa 
vykoná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67916 a so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES17.

Článok 18
Oznamovanie porušení a ochrana oznamovateľov

Smernica (EÚ) 2019/1937 sa vzťahuje na oznamovanie porušení tohto nariadenia a na 
oznamovateľov týchto porušení.

Článok 19
Zmeny smernice (EÚ) 2019/1937

Smernica (EÚ) 2019/1937 sa mení takto:

(1) V článku 2 ods. 1 sa v písmene a) dopĺňa tento bod:

„xi) riadenie online obsahu;“;

16 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).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 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).
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(2) v časti I prílohy sa dopĺňa toto písmeno:

„K. Článok 2 ods. 1 písm. a) bod xi) – riadenie online obsahu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady [XXX] o zmluvných právach, pokiaľ ide o 
riadenie obsahu.“. 

Článok 20
Podávanie správ, hodnotenie a preskúmanie

1. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa vykonávania 
a uplatňovania tohto nariadenia. Komisia na základe poskytnutých informácií a verejnej 
konzultácie do ... [troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a uplatňovaní tohto nariadenia a 
zváži potrebu dodatočných opatrení vrátane prípadných zmien tohto nariadenia.

2. Bez toho, aby boli dotknuté oznamovacie povinnosti stanovené v iných právnych 
aktoch Únie, členské štáty každoročne predkladajú Komisii tieto štatistické údaje: 

FdR 
a) počet sporov postúpených nezávislým orgánom na urovnávanie sporov a druhy 

obsahu, ktoré boli predmetom sporov; 

b) počet prípadov vyriešených nezávislými orgánmi na urovnávanie sporov 
rozdelených do kategórií podľa výsledku. 

Článok 21
Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

Uplatňuje sa od XX.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Povaha digitálnych služieb v Európskej únii sa dramatickým tempom a drasticky mení. 
Súčasný právny rámec pre digitálne služby na vnútornom trhu bol stanovený v roku 2000. 
Odvtedy sa obchodné modely, technológie a sociálna realita v rozsahu, ktorý si vyžaduje 
komplexnú aktualizáciu pravidiel a právnych predpisov upravujúcich poskytovanie 
digitálnych služieb v Európskej únii, vyvinuli.

Predsedníčka Európskej komisie vo svojich politických usmerneniach oznámila, že plánuje 
predložiť akt o digitálnych službách s cieľom prispôsobiť právny rámec Únie novej sociálnej 
realite a obchodným modelom v digitálnom hospodárstve 21. storočia. Potreba takejto 
iniciatívy je zrejmá vzhľadom na to, že viaceré členské štáty začnú prijímať legislatívne 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni zamerané na otázky, ktoré sa priamo týkajú poskytovania 
digitálnych služieb v Európskej únii. Ak však členské štáty prijmú opatrenia v otázkach, ktoré 
majú vo svojej podstate cezhraničný charakter, výsledný rozdrobený súbor pravidiel v celej 
Únii bude nielen neúčinný, ale najmä bude škodiť rastu európskych spoločností na jednotnom 
digitálnom trhu. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie jednotného trhu v oblasti digitálnych 
služieb, ako sa uvádza v článku 114 ZFEÚ, je potrebná aktualizácia občianskych a 
obchodných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na obchodné subjekty pôsobiace online.

V poslednom desaťročí sa čoraz viac sociálnych a obchodných aktivít presunulo na online 
platformy, ktoré slúžia ako sprostredkovatelia obsahu, služieb a tovaru. Okrem toho, sociálne 
médiá a služby kolaboratívneho hospodárstva stierajú hranice medzi poskytovateľmi a 
spotrebiteľmi obsahu a služieb, ktorých dodávanie sa stalo skôr horizontálnym a rozptýleným 
než vertikálnym a priamočiarym. Vzhľadom na to, že platformy na hosťovanie obsahu sa 
presadzujú ako dominantný formát na výmenu obsahu a služieb, otázka boja proti 
nezákonným činnostiam sa presunula do stredobodu pozornosti. 

Okrem toho nadobudnutie významného vplyvu na trhu dominantnými platformami viedlo k 
situácii, keď „víťaz berie všetko“ a trh sa skladá z malého počtu hráčov, ktorí majú 
dominantné postavenie na trhu nad svojimi konkurentmi a vnucujú používateľom svoje 
obchodné praktiky. Podľa súčasných právnych režimov existuje len malý regulačný dohľad 
nad tým, ako platformy hosťovania obsahu riešia nezákonné činnosti. To vedie k situácii, keď 
presadzovanie právnych predpisov na jednej strane, ale aj ochrana základných práv na druhej 
strane zostáva v rukách súkromných spoločností. Vzhľadom na slobodu prejavu, ktorú chráni 
článok 11 Charty základných práv Európskej únie, právo Únie musí zaručovať transparentné 
postupy pre moderovanie obsahu, ktoré umožnia všetkým zúčastneným stranám prístup k 
spravodlivosti. 

Spravodajca sa domnieva, že v akte o digitálnych službách by sa malo zabezpečiť, aby bola 
zásada „oznamovania a prijímania opatrení“ účinná a realizovateľná, a mala by sa stanoviť 
ako štandardný postup moderovania obsahu, ktorý sa má sledovať v celej Únii. Na tento účel 
spravodajca identifikoval dva spôsoby, ako môže akt o digitálnych službách posilniť účinnosť 
postupov oznamovania a prijímania opatrení: 1) stanovenie jasného procesného rámca pre 
postupy oznamovania a prijímania opatrení; a 2) zabezpečenie toho, aby postupy 
oznamovania a prijímania opatrení umožňovali účinnú súdnu nápravu. Týmito ustanoveniami 
by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel v oblasti povinnosti poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb uvedených v článkoch 12 až 15 smernice 2000/31/ES.

Po prvé, v práve Únie by sa mal stanoviť mandát pre postupy oznamovania a prijímania 
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opatrení, ktoré sa majú zakotviť v zmluvných podmienkach platforiem na hosťovanie obsahu, 
ktorými sa stanovia spoločné normy pre spôsob, akým majú platformy na hosťovanie obsahu 
moderovať obsah. V tomto zmysle by súdny príkaz alebo oznámenie držiteľa práv mali viesť 
k tomu, že platforma na hosťovanie obsahu prijme primerané opatrenia na základe jasného 
postupu stanoveného v ustanoveniach, ktoré sa zaviedli ako súčasť balíka aktu o digitálnych 
službách. Týmto spôsobom je možné posilniť postupy oznamovania a prijímania opatrení a 
poskytnúť všetkým stranám jasný procedurálny rámec, ktorý zabezpečí spravodlivosť a 
právnu istotu. 

Po druhé, stanovením jasných noriem pre postupy oznamovania a prijímania opatrení sa 
takisto zabezpečuje možnosť účinnej súdnej nápravy v prípade sporov. Chybné odstránenie z 
dôvodu nadmerného blokovania alebo nepravdivých oznámení je v rozpore so slobodou 
prejavu používateľov a akt o digitálnych službách musí jasne uvádzať spôsoby účinnej súdnej 
nápravy v takýchto situáciách. Spravodajca zastáva názor, že tento prístup je vhodnejší než 
požiadavka, aby sa platformy na hosťovanie obsahu „posilnili“ a stali sa proaktívnejšie, najmä 
v núdzových prípadoch, čo by v praxi mohlo viesť k nadmernému blokovaniu a úloha určenia 
zákonnosti obsahu by zostala v rukách súkromných podnikov, čo by malo škodlivé účinky na 
uplatňovanie základných práv online a zásad právneho štátu. Na tento účel akt o digitálnych 
službách nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by platformy na hosťovanie obsahu 
nútili alebo inak viedli k tomu, aby používali automatizované predbežné kontroly obsahu 
alebo iné automatizované nástroje na moderovanie obsahu ex ante. Namiesto toho konečné 
rozhodnutie o zákonnosti obsahu môžu prijať len nezávislé súdne orgány. S cieľom 
zabezpečiť tento cieľ musia postupy moderovania obsahu vychádzať z vyváženej spolupráce 
medzi platformami na hosťovanie obsahu a verejnými orgánmi, čo si vyžaduje jasné pravidlá 
a postupy, ktoré sa majú stanoviť v akte o digitálnych službách.

Súdna náprava musí byť účinná a v praxi uskutočniteľná. Spory týkajúce sa moderovania 
obsahu by preto nemali preťažovať súdne systémy členských štátov. Z tohto dôvodu 
spravodajca navrhuje zriadiť nezávislé orgány na urovnávanie sporov v členských štátoch 
zložené z právnych expertov poverených urovnávaním sporov medzi platformami na 
hosťovanie obsahu a používateľmi, pokiaľ ide o rozhodnutia o moderovaní obsahu. Takýto 
zjednodušený právny postup by bol navrhnutý tak, aby zodpovedal povahe konfliktov 
týkajúcich sa moderovania obsahu a zároveň by zabezpečil, aby takéto spory nepreťažovali 
vnútroštátne súdy. Keďže tieto orgány by konali na nižšej úrovni ako súdy, nesmú nahrádzať 
tradičné súdy a ďalšie opravné prostriedky na súdoch musia byť vo všetkých prípadoch 
naďalej možné. Finančnú záťaž vyplývajúcu zo zriadenia a prevádzkovania takýchto 
subjektov urovnávania sporov by nemala znášať daňovníci. Namiesto toho navrhuje zriadenie 
účelového fondu, do ktorého by mali prispieť platformy na hosťovanie obsahu s významným 
postavením na trhu. 

Spravodajca s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie ustanovení aktu o digitálnych 
službách navrhuje, aby sa vytvorila európska agentúra, ktorá by mohla ukladať pokuty týmto 
platformám na hosťovanie obsahu, u ktorých sa zistilo, že vo svojich postupoch riadenia 
obsahu nedodržiavajú požadované normy. Platformy na hosťovanie obsahu by mali 
pravidelne zasielať agentúre správy o transparentnosti s podrobným uvedením ich 
dodržiavania noriem a postupov, ktoré sa požadujú pre postupy oznamovania a prijímania 
opatrení podľa aktu o digitálnych službách. Okrem toho by platformy na hosťovanie obsahu 
mali zverejňovať informácie o svojich rozhodnutiach týkajúcich sa odstránenia obsahu z 
verejne prístupnej databázy, aby tak umožnili novinárom alebo vedcom výskum o účinkoch 
odstraňovania obsahu s cieľom získať väčší prehľad o účinnosti postupov moderovania 
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obsahu. Európska agentúra by zároveň mala byť poverená úlohou vykonávať audity 
algoritmov, ktoré používajú platformy na hosťovanie obsahu na moderovanie a spracovanie 
obsahu, najmä v prípadoch, keď platformy na hosťovanie obsahu dobrovoľne využívajú 
algoritmy na automatizované monitorovanie obsahu ex ante. Európska agentúra by tiež mala 
byť splnomocnená vydávať pokuty za nedodržiavanie predpisov, ktoré by sa mohli použiť vo 
vyššie uvedenom účelovom fonde pre nezávislé orgány na urovnávanie sporov.

Okrem toho, že je potrebné poskytnúť jasný rámec pre moderovanie obsahu, spravodajca sa 
domnieva, že je nutné sa zaoberať niektorými postupmi týkajúcimi sa spracovania obsahu. 
Mnohé platformy na hosťovanie obsahu určujú, aký obsah je pravdepodobnejšie viditeľný pre 
používateľov na základe profilov získaných sledovaním interakcií používateľov s obsahom s 
cieľom ponúknuť cielenú reklamu. V praxi to vedie k pravdepodobnému zviditeľneniu 
obsahu, ktorý má snahu upútať a je vo svojej podstate senzáciechtivý. To vedie nielen k 
situácii, keď sa na webových informačných kanáloch a v odporúčacích systémoch vo väčšej 
miere presadzuje obsah, ktorý zvádza ku kliknutiu („clickbait“), ale môže mať aj závažnejší 
vplyv na slobodu informácií používateľov, ak majú malý vplyv na spôsob, akým sa pre nich 
obsah triedi. Spravodajca sa domnieva, že obchodný model, ktorým sa určuje viditeľnosť 
obsahu výlučne na základe schopnosti obsahu vytvárať príjmy z reklamy, poškodzuje 
digitálne spoločnosti, a preto navrhuje, aby sa jednak prijali opatrenia na obmedzenie zber 
údajov na účely vytvárania profilov na cielenú reklamu, jednak aby používatelia získali 
primeraný stupeň kontroly nad algoritmami triedenia obsahu, ktorými sa riadi ich praktická 
skúsenosť s používaním sociálnych médií. Podobne by mali byť aj algoritmy, ktoré využívajú 
platformy na hosťovanie obsahu na triedenie obsahu, predmetom auditov zo strany európskej 
agentúry, ktorá sa zriadiť aktom o digitálnych službách.

Tento postup sa stáva obzvlášť škodlivejším, ak sa vezme do úvahy dominantné postavenie 
niektorých platforiem na hosťovanie obsahu na trhu. V dôsledku samotnej veľkosti platforiem 
na hosťovanie obsahu dochádza u používateľov k efektu odkázanosti na jediného 
poskytovateľa (tzv. lock-in) a len málo platforiem má zdroje na to, aby ponúkali 
infraštruktúru na overovanie totožnosti s cieľom získať prístup k webovým sídlam tretích 
strán, a tak sledovať interakciu používateľov s obsahom aj mimo vlastných strán platformy na 
hosťovanie obsahu. Spravodajca nalieha na Komisiu, aby preskúmala realizovateľné 
možnosti, ako zabezpečiť spravodlivé trhové podmienky všetkým aktérom, vrátane možnosti 
vymedziť spravodlivé zmluvné podmienky, ktoré uľahčia výmenu údajov medzi účastníkmi 
trhu. 

Spravodajca sa tiež domnieva, že akt o digitálnych službách by mal obsahovať niektoré 
ustanovenia na uľahčenie zavádzania inovačných nástrojov založených na technológiách 
distribuovanej databázy transakcií. Čoraz obľúbenejšie sú takzvané inteligentné zmluvy, 
samoregulačné protokoly založené na databázach typu blockchain. Rozsiahle využívanie tejto 
technológie však závisí od právnej istoty. Akt o digitálnych službách poskytuje príležitosť na 
posúdenie požiadaviek na to, aby sa inteligentné zmluvy mohli považovať za právne platné. 
Spravodajca najmä zastáva názor, že inteligentné zmluvy musia obsahovať mechanizmy, 
ktoré môžu zastaviť ich plnenie v prípade, že je zmluva neplatná alebo sa musí vypovedať.

Cieľom aktu o digitálnych službách by malo byť zabezpečenie regulačného ekosystému pre 
Úniu, ktorý bude riadiť poskytovanie všetkých služieb informačnej spoločnosti. 
Medzinárodný cezhraničný charakter digitálnych služieb však znamená, že mnohí 
poskytovatelia digitálnych služieb dostupných v Únii majú sídlo v tretích krajinách. Toto 
môže viesť k obavám týkajúcim sa súdnej právomoci, pokiaľ ide o zmluvné podmienky 
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digitálnych služieb. Spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby preskúmala primerané 
medzinárodné pravidlá súkromného práva s cieľom zabezpečiť, aby žiadny európsky občan 
ani podnik nebol využívaním digitálnych služieb zbavený svojich práv ani nebol 
znevýhodnený, a aby bolo využívanie digitálnych služieb v Únii upravené európskymi 
právnymi predpismi a patrilo do právomoci európskych súdov.
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9.7.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre právne veci

s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: prispôsobenie 
pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
(2020/2019(INL))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Dita Charanzová

(Iniciatíva – článok 47 rokovacieho poriadku)
(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor: 

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže voľný pohyb služieb vrátane digitálnych služieb je jednou zo štyroch základných 
slobôd zakotvených v Zmluve o fungovaní Európskej únie a je nevyhnutný pre 
fungovanie jednotného trhu, a keďže ho treba posilniť lepšími podmienkami 
a dôslednejšou ochranou spotrebiteľa;

B. keďže smernica 2000/31/ES1 (smernica o elektronickom obchode) predstavuje právny 
rámec pre online služby na vnútornom trhu a upravuje správu obsahu 
sprostredkovateľmi hostiteľských služieb; keďže by sa malo zabrániť akejkoľvek 
fragmentácii tohto právneho rámca v dôsledku revízie smernice o elektronickom 
obchode;

C. keďže správa Výboru pre právne veci s názvom Akt o digitálnych službách: 
prispôsobenie obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online 
sa netýka pravidiel smernice o elektronickom obchode, na ktoré sa vzťahuje správa, 
ktorú pripravuje Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).
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D. keďže smernica (EÚ) 2019/21612, ktorou sa mení smernica 2005/29/ES3 (smernica 
o nekalých obchodných praktikách), a smernice (EÚ) 2019/7704 (smernica o digitálnom 
obsahu) a (EÚ) 2019/7715 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní 
digitálneho obsahu a digitálnych služieb a o predaji tovaru boli prijaté len nedávno;

E. keďže nariadenie (EÚ) 2017/23946 zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní spolupráce 
medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa;

F. keďže balíkom aktu o digitálnych službách by nemalo byť dotknuté nariadenie (EÚ) 
2016/6797 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým sa stanovuje právny rámec 
na ochranu osobných údajov;

G. keďže balík aktu o digitálnych službách by nemal mať vplyv na smernicu 2002/58/ES8, 
v ktorej sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili vysokú úroveň ochrany práva na 
súkromie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v sektore elektronických 
komunikácií;

H. keďže v súvislosti s pandémiou COVID-19 Komisia uvítala pozitívny prístup platforiem 
v reakcii na jej listy z 23. marca 2020, v ktorých ich požiadala o spoluprácu pri 
odstraňovaní podvodnej reklamy na výrobky, ktoré nepravdivo tvrdia, že dokážu 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou 
sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu 
predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 7).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149, 
11.6.2005, s. 22).

4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb 
(Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1).

5  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 
2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 
22.5.2019, s. 28).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 
o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych 
predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 
345, 27.12.2017, s. 1).

7 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).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 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).
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zabrániť infekcii COVID-19 alebo že dokážu toto ochorenie vyliečiť;

I. keďže legislatívne opatrenia navrhnuté v rámci balíka aktu o digitálnych službách by 
mali byť založené na dôkazoch a keďže Komisia by mala vykonať dôkladné posúdenie 
vplyvu vychádzajúce z príslušných údajov, štatistík, analýz a štúdií rôznych dostupných 
možností;

 1. víta spoločnú pozíciu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti 
s COVID-199, ktorú vydala Komisia spolu s orgánmi členských štátov pre spoluprácu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa, týkajúcu sa najnovších oznámených podvodov a nekalých 
praktík, ktoré sa vyskytli v súvislosti s pandémiou COVID-19;

2. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie chrániť spotrebiteľov poskytovaním spoľahlivých 
a transparentných informácií o príkladoch nekalých praktík, ako sú zavádzajúce 
tvrdenia a podvody;

3. vyzýva všetky platformy, aby spolupracovali s Komisiou a príslušnými orgánmi siete 
CPC a s členmi siete európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) s cieľom lepšie 
identifikovať nezákonné praktiky a bojovať proti podvodom; žiada Komisiu, 
aby priebežne revidovala svoje usmernenia pre spotrebiteľov a obchodníkov s cieľom 
prispieť k tomu, aby sa zabránilo umiestňovaniu, predaju alebo nákupu tovaru a služieb 
falošného, zavádzajúceho alebo inak škodlivého obsahu pre spotrebiteľov, 
a aby v prípade potreby prijala legislatívne opatrenia;

4. domnieva sa, že takéto usmernenia by sa nemali zameriavať len na uplatňovanie 
právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ale aj na aktívne zavádzanie prostriedkov umožňujúcich rýchlo reagovať 
na krízu na trhu;

 5. podnecuje úsilie o zabezpečenie transparentnosti fungovania a zodpovednosti reklamy 
na internete a domnieva sa, že je potrebné ďalšie usmernenie, pokiaľ ide o odbornú 
starostlivosť a povinnosti platforiem pri reklame na internete; naznačuje, že sú potrebné 
nové opatrenia, ktorými sa vytvorí rámec pre vzťahy medzi platformou a spotrebiteľmi, 
pokiaľ ide o ustanovenia o transparentnosti týkajúce sa reklamy, digitálneho nudgingu 
a preferenčného zaobchádzania;

6. pripomína, že platené reklamy alebo platené umiestnenie v poradí výsledkov 
vyhľadávania by mali byť jasne, stručne a zrozumiteľne označené; navrhuje, 
aby platformy zverejňovali pôvod platenej reklamy, a to najmä v prípade reklamy 
politického charakteru;

7. poukazuje na to, že cielená reklama musí byť prísnejšie regulovaná v prospech menej 
rušivých foriem reklamy a že v balíku aktu o digitálnych službách by sa mali stanoviť 
jasné hranice, pokiaľ ide o podmienky určujúce, kedy je zhromažďovanie údajov na 
tento účel povolené, s cieľom lepšie chrániť spotrebiteľov;

9  Európska komisia/sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (sieť CPC), spoločná 
pozícia orgánov spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, Zastavenie podvodov a boj 
proti nekalým obchodným praktikám na online platformách v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu v EÚ.
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8. domnieva sa, že ak relevantné údaje poukazujú na značný rozdiel v zavádzajúcich 
reklamných postupoch a v presadzovaní predpisov medzi platformami so sídlom v Únii 
a platformami so sídlom v tretích krajinách, je rozumné zvážiť ďalšie možnosti 
posilnenia súladu s existujúcimi právnymi predpismi;

9. domnieva sa, že možnosti posilnenia súladu s existujúcimi právnymi predpismi by mali 
zahŕňať povinnosť zadávateľov a sprostredkovateľov reklamy usadených v tretej krajine 
určiť právneho zástupcu so sídlom v Únii, ktorému by bolo možné adresovať žiadosti, 
napríklad s cieľom umožniť spotrebiteľom nápravu v prípade nepravdivej alebo 
zavádzajúcej reklamy;

10. zdôrazňuje, že treba vytvoriť rovnaké podmienky pre zadávateľov reklamy z Únie 
a inzerentov z tretích krajín; žiada preto Komisiu, aby vyhodnotila, ako by recipročné 
povinnosti prijaté tretími krajinami v reakcii na nové pravidlá Únie ovplyvnili 
poskytovanie služieb v tretích krajinách spoločnosťami so sídlom v Únii, a aby zvýšila 
informovanosť o tom, ako sa právne predpisy o ochrane spotrebiteľa vzťahujú 
na inzerentov z tretích krajín zameraných na trh Únie;

 11. žiada Komisiu, aby objasnila, aké sankcie alebo iné obmedzenia sa v súlade s právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi uplatnia na sprostredkovateľov reklamy 
a platformy, ak vedome akceptujú nepravdivú alebo zavádzajúcu reklamu;

12. zdôrazňuje, že je dôležité jasne vymedziť, čo predstavuje nepravdivú alebo zavádzajúcu 
reklamu; pripomína, že online platformy by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, 
že nebudú mať zisk z nepravdivých alebo zavádzajúcich reklám vrátane 
marketingového obsahu od influencerov, pri ktorom sa neuvádza, že je sponzorovaný;

13. zdôrazňuje, že požiadavky na transparentnosť by mali zahŕňať povinnosť zverejňovať, 
kto platí za reklamu, vrátane priamych aj nepriamych platieb alebo akýchkoľvek iných 
odmien pre poskytovateľov služieb, a mali by chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanou 
komunikáciou na internete;

14. zdôrazňuje, že reklamy na komerčné produkty a služby a reklamy politického 
charakteru alebo oznámenia verejného záujmu sa líšia z hľadiska formy a funkcie, 
a preto by mali podliehať odlišným, ale navzájom sa dopĺňajúcim usmerneniam 
a pravidlám;

 15. pripomína predchádzajúce úsilie a žiada Komisiu, aby ďalej prehodnotila postup 
používania vopred sformulovaných štandardných doložiek v zmluvných podmienkach 
dohôd, ktoré nie sú vopred individuálne prerokované, vrátane licenčných dohôd 
s koncovým používateľom (zmluvné podmienky), a aby hľadala spôsoby, ako zaistiť, 
aby boli spravodlivejšie, a zaručila súlad s právom Únie, s cieľom umožniť 
spotrebiteľom jednoduchšie zapojenie, a to aj pri výbere doložiek, ktoré umožnia získať 
informovanejší súhlas;

16. pripomína, že obmedzenia využívania digitálneho obsahu a digitálnych služieb, ako sú 
technické obmedzenia vrátane obmedzení interoperability alebo obmedzenia 
vyplývajúce z licenčných zmlúv koncových používateľov, môžu byť v rozpore 
s právom Únie, ak nespĺňajú primerané očakávania spotrebiteľa chránené podľa 
smernice o digitálnom obsahu;
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17. konštatuje, že používatelia často akceptujú zmluvné podmienky dohody bez toho, aby si 
ich prečítali; okrem toho konštatuje, že aj v prípadoch, keď zmluvné podmienky dohody 
používateľom umožňujú odmietnuť určité doložky, môžu poskytovatelia služieb od 
používateľov vyžadovať, aby to urobili pri každom použití, čím ich nabádajú na 
akceptovanie týchto zmluvných podmienok;

18. konštatuje, že platformy môžu jednostranne zmeniť väčšinu zmluvných podmienok bez 
toho, aby o tom oboznámili spotrebiteľov, čo má veľmi negatívne účinky z hľadiska 
ochrany spotrebiteľa, a žiada lepšiu ochranu spotrebiteľov pomocou účinných opatrení;

19. žiada Komisiu, aby zaviedla usmernenia pre platformy o tom, ako lepšie informovať 
spotrebiteľov o týchto zmluvných podmienkach, napríklad formou kontextovej správy 
obsahujúcej hlavné informácie o týchto podmienkach;

20. domnieva sa, že na začiatku všetkých takýchto zmluvných podmienok by sa malo 
zobraziť zhrnutie textu zmluvných podmienok napísané jednoduchým a zrozumiteľným 
jazykom vrátane možnosti rozhodnúť sa jednoducho neuplatňovať nepovinné doložky; 
domnieva sa, že Komisia by mala vypracovať vzor pre takéto zhrnutia;

 21. zdôrazňuje, že zmluvné podmienky by mali účinne zaručiť, aby bolo poskytovanie 
všetkých údajov tretím stranám na marketingové účely vždy založené na súhlase 
používateľa, čím by sa dosiahla vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti údajov;

22. odporúča, aby sa akékoľvek nápravné opatrenia týkajúce sa prístupu k údajom uložili 
len v prípade riešenia zlyhania trhu, aby boli v súlade so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov, priznávali spotrebiteľom právo namietať voči zdieľaniu údajov 
a poskytovali spotrebiteľom technické riešenia, ktoré im pomôžu pri kontrole a riadení 
tokov ich osobných informácií a ktoré im poskytnú prostriedky nápravy;

23. žiada Komisiu o zabezpečenie toho, aby spotrebitelia mohli používať všetky základné 
funkcie pripojeného zariadenia aj vtedy, keď neposkytnú alebo stiahnu svoj súhlas 
s poskytovaním neoperatívnych údajov výrobcovi zariadenia alebo tretím stranám; 
opätovne zdôrazňuje, že zmluvné podmienky dohôd musia byť transparentné, pokiaľ 
ide o možnosť a rozsah poskytovania údajov tretím stranám;

24. žiada lepšie presadzovanie práva spotrebiteľov na informovaný súhlas a slobodu výberu 
pri poskytovaní údajov;

 25. zdôrazňuje, že smernica (EÚ) 2019/2161, smernica (EÚ) 2019/770 a smernica (EÚ) 
2019/771 sa ešte musia riadne transponovať a vykonať; žiada Komisiu, aby túto 
skutočnosť zohľadnila pri navrhovaní ďalších opatrení reagujúcich na nový vývoj na 
trhu;

 26. berie na vedomie čoraz častejšie používanie tzv. inteligentných zmlúv, napríklad zmlúv 
založených na technológií distribuovaných záznamov bez jasného právneho rámca;

27. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj a využívanie technológií distribuovanej databázy 
transakcií vrátane tzv. inteligentných zmlúv, najmä otázky zákonnosti, a presadzovanie 
inteligentných zmlúv v cezhraničných situáciách, poskytla usmernenia v tejto oblasti 
s cieľom zaručiť právnu istotu pre podniky a spotrebiteľov a aby predložila legislatívne 
návrhy len v prípade, že pri posúdení zistí konkrétne nedostatky;
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28. žiada Komisiu, aby predovšetkým aktualizovala svoj existujúci usmerňujúci dokument 
k smernici 2011/83/EÚ10 (smernica o právach spotrebiteľov) s cieľom objasniť, či sa 
domnieva, že na inteligentné zmluvy sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 3 ods. 3 
písm. l), a ak áno, za akých podmienok, a aby objasnila otázku práva na odstúpenie od 
zmluvy;

29. žiada usmernenia k cezhraničným transakciám a k existujúcim pravidlám týkajúcim sa 
požiadaviek na notárske overenie;

 30. zdôrazňuje, že akékoľvek budúce legislatívne návrhy by mali byť založené na faktoch 
a mali by sa snažiť odstrániť súčasné neodôvodnené prekážky pri poskytovaní 
digitálnych služieb online platformami, zabrániť vytvoreniu prípadných nových 
prekážok a zároveň posilniť ochranu spotrebiteľa; domnieva sa, že takéto návrhy by 
mali byť zamerané na dosiahnutie udržateľného a inteligentného rastu, riešenie 
technologických problémov a zabezpečenie toho, aby bol digitálny trh spravodlivý 
a bezpečný pre každého;

31. zároveň zdôrazňuje, že nové povinnosti Únie pre platformy musia byť svojou povahou 
primerané a jasné, aby sa zabránilo nadbytočnej regulačnej záťaži alebo zbytočným 
obmedzeniam, musia sa riadiť cieľmi ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov, 
zaručovať rovnaké podmienky pre spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov 
(MSP) a chrániť zdravie a bezpečnosť našich občanov; zdôrazňuje, že treba zabrániť 
tomu, aby členské štáty ukladali požiadavky nad rámec právnych predpisov Únie, (tzv. 
gold-plating);

32. žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť predložiť v rámci balíka aktu o digitálnych 
službách viacero návrhov vrátane návrhu týkajúceho sa zmluvných práv v súvislosti 
s poskytovaním digitálnych služieb, ako sa uvádza v odporúčaniach uvedených 
v prílohe;

10  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 
22.11.2011, s. 64).
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:

PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHOV

A. ZÁSADY A CIELE POŽADOVANÝCH NÁVRHOV BALÍKA AKTU O 
DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH

Balík aktu o digitálnych službách by mal zahŕňať:

 komplexný legislatívny návrh, ktorým sa reviduje smernica o elektronickom obchode 
s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a voľný pohyb digitálnych služieb;

 legislatívny návrh o regulácii ex ante veľkých platforiem umožňujúci riešiť zlyhania 
trhu a posilniť transparentnosť, vychádzajúci z nariadenia o vzťahoch medzi 
platformami a podnikmi;

 návrhy týkajúce sa zmluvných práv v súvislosti s poskytovaním digitálnych služieb, 
ktoré sú doplnkom k aktu o digitálnych službách, ako súčasť balíka na základe 
odporúčaní uvedených v tejto prílohe, po dôkladnej analýze transpozície a 
vykonávania nedávno prijatých právnych nástrojov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako 
aj revízie nariadenia (EÚ) č. 910/201411 (nariadenie eIDAS) vzhľadom na vývoj 
virtuálnych technológií s cieľom zlepšiť efektívnosť elektronickej interakcie medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi.

B. ODPORÚČANIA

Odporúčanie č. 1. Cieľ

Cieľom návrhov by malo byť posilnenie pravidiel občianskeho a obchodného práva, ktoré sa 
vzťahujú na obchodné subjekty pôsobiace online, pokiaľ ide o digitálne služby, vrátane 
aspektov týkajúcich sa občianskeho a obchodného práva v oblasti technológií distribuovanej 
databázy transakcií, a najmä inteligentných zmlúv, ak sa dôkladným posúdením vplyvu zistia 
konkrétne nedostatky.

Návrhy by sa mali tiež zameriavať na to, aby boli zmluvné podmienky dohôd 
zrozumiteľnejšie, a mali by jednotlivcom poskytnúť reálnu možnosť neuplatňovať niektoré 
doložky alebo dohodnúť sa na individuálnych podmienkach.

Odporúčanie č. 2. Rozsah pôsobnosti

Návrhy týkajúce sa zmluvných práv by sa mali zameriavať len na aspekty občianskeho a 
obchodného práva a nemali by mať vplyv na smernicu o elektronickom obchode. Mali by byť 
v súlade s pravidlami týkajúcimi sa reklamy stanovenými v smernici o nekalých obchodných 
praktikách a pravidlami týkajúcimi sa digitálneho obsahu a digitálnych služieb, ktoré sú 
stanovené v smernici o digitálnom obsahu.

11 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).
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Odporúčanie č. 3. Všeobecné zásady

Zásada transparentnosti
Všetky zmluvné podmienky alebo iné doložky používania by mali byť ľahko prístupné, ľahko 
pochopiteľné a napísané jasným a zrozumiteľným jazykom. Spotrebiteľom by sa mali 
poskytovať správne a primerané informácie o funkciách a technických obmedzeniach 
digitálneho obsahu a digitálnych služieb, aby sa predišlo nesprávnej a zavádzajúcej reklame. 
Ak funkčnosť alebo optimálne fungovanie pripojeného produktu alebo služby závisí od jednej 
alebo viacerých služieb, zadávatelia a sprostredkovatelia reklamy musia zabezpečiť, aby 
spotrebitelia rozumeli tomu, že produkt alebo služba sa bez tejto doplnkovej služby nedá 
použiť. Komisia by mala vypracovať vzor na súhrn hlavných zmluvných podmienok alebo 
podmienok licenčných zmlúv s koncovými používateľmi (EULA), ktorý sa zobrazí hneď na 
začiatku, aby spotrebitelia mohli identifikovať ich najdôležitejšie body a pochopiť dôsledky 
svojho súhlasu.

Zásada spravodlivosti
Akékoľvek zmluvné podmienky alebo iné doložky používania, ktoré nie sú nevyhnutne 
potrebné na poskytovanie digitálnej služby alebo ktoré nevyžaduje zákon, by malo byť možné 
zmeniť alebo odstrániť predtým, ako koncový používateľ udelí svoj súhlas („opt-out“).
Podniky by tak isto mali mať možnosť obmedziť niektoré služby, ak si nejaký zákazník 
vyberie takúto možnosť, ale nemali by byť schopné úplne odmietnuť prístup ani obmedziť 
základné prvky digitálnej služby alebo fyzického produktu, ktoré sú spojené s digitálnou 
službou alebo s ňou inak súvisia.

Zásada právnej istoty
Malo by sa jasne stanoviť, že vždy, keď okrem iného zmluvné podmienky a inteligentné 
zmluvy patria do právneho vymedzenia zmluvy, mali by sa uplatňovať všetky príslušné 
ustanovenia o ochrane spotrebiteľa stanovené v smernici o právach spotrebiteľov.

Malo by sa objasniť, či je možné informovaný súhlas predpokladať len na základe samotného 
prijatia zmluvných podmienok, alebo či sa digitálna služba použije bez dôkazu o tom, že 
koncový používateľ si tieto zmluvné podmienky alebo iné doložky používania prečítal.

Vynucovanie dodržiavania povinností a sankcie
Členské štáty by mali lepšie presadzovať právo spotrebiteľov na informovaný súhlas a 
slobodu výberu pri poskytovaní údajov zadávateľom alebo sprostredkovateľom reklamy. 
Členské štáty by mali spotrebiteľom umožniť nápravu, stanoviť pravidlá pre sankcie 
uplatniteľné na porušenia predpisov o zmluvných právach a prijať všetky potrebné opatrenia 
na zaistenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
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STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre právne veci

s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: prispôsobenie 
obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
(2020/2019(INL))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Petra Kammerevert

(Podnet – článok 47 rokovacieho poriadku)

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že slobodné a pluralitné médiá sú hlavnou oporou demokratických 
spoločností; pripomína, že tradičné mediálne služby sú prísne regulované, aby sa 
zabezpečila sloboda prejavu a redakčná sloboda týkajúca sa obsahu, ktorý uverejňujú; 
žiada, aby sa podnikli kroky najmä na zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti 
zákonného obsahu, v súvislosti s ktorým existuje redakčná zodpovednosť a uznáva sa 
právna zodpovednosť, alebo ktorý vytvorili novinári a všetky ostatné médiá, ktoré už 
podliehajú všeobecne uznávanému nezávislému dohľadu na ďalších platformách alebo 
v rámci ďalších služieb, takže ich obsah nepodlieha ďalším kontrolám, pričom sa 
zároveň uplatňujú jasné a účinne vykonateľné pravidlá týkajúce sa transparentnosti a 
zodpovednosti platforiem, pokiaľ ide o ochranu údajov, bezpečnosť v online prostredí a 
presadzovanie základných práv; preto konštatuje, že pre prostredia online a offline sú 
potrebné kompatibilné rámce a že redakčné rozhodnutia a algoritmické procesy 
platforiem, ako aj odstraňovanie obsahu online platformami môžu mať veľký vplyv na 
slobodu prejavu a prístup k informáciám;

2. domnieva sa, že vzhľadom na rýchly technologický pokrok a rozvoj nových produktov 
a služieb by mal akýkoľvek nový legislatívny návrh aktu o digitálnych službách 
obsahovať nadčasové dlhodobé riešenia na aktualizáciu a vyjasnenie pravidiel 
zodpovednosti a bezpečnosti pre digitálne platformy, služby a produkty bez toho, aby 
vytváral neopodstatnené prekážky, ktoré bránia rozvoju digitálnych služieb; zdôrazňuje, 
že akékoľvek nové opatrenia by mali byť primerané a že pri ich praktickom vykonávaní 
by sa mali zohľadniť finančná spôsobilosť a trhový podiel jednotlivých dotknutých 
poskytovateľov v členských štátoch a v Únii, a to s cieľom pomôcť zabezpečiť rovnaké 
podmienky a podporiť hospodársku súťaž;

3. zdôrazňuje, že obsah, ktorý je zákonný a zákonne zdieľaný podľa práva Únie alebo 
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vnútroštátneho práva, musí zostať online a že akékoľvek odstránenie takéhoto obsahu 
nesmie viesť k identifikácii jednotlivých užívateľov ani k spracovaniu ich osobných 
údajov;

4. pripomína, že povinnosti týkajúce sa transparentnosti, ktoré platia pre mediálne 
platformy a služby poskytované online, by sa mali vzťahovať aj na ich vlastníkov a 
zdroje financovania;

5. domnieva sa, že na plné využitie potenciálu digitálneho jednotného trhu je absolútne 
nevyhnutné vytvorenie vhodného prostredia; zdôrazňuje, že ideálny rámec by mal pre 
prostredie online stanoviť podobné pravidlá ako pre prostredie offline, a to aj pokiaľ ide 
o reklamu a zdaňovanie;

6. žiada, aby sa vytvorilo bezpečné digitálne prostredie s vyváženým prístupom, pokiaľ ide 
o základné práva, a to s cieľom podporiť rozmanitosť názorov, neutralitu siete, slobodu 
prejavu a informácií, ako aj ochranu majetku; konštatuje, že komunikácia sa vždy 
uskutočňuje v určitom kontexte a že zároveň sú potrebné opatrenia, ktorými sa 
zabezpečí rýchle a trvalé odstraňovanie nezákonného obsahu; preto žiada, aby 
automatizované postupy podliehali etickým zásadám, transparentnosti a zodpovednosti, 
ako aj ľudskému dohľadu a kontrole; zdôrazňuje, že takéto postupy musia dopĺňať 
účinné mechanizmy podávania sťažností a nápravy pre užívateľov, ktorými sa 
zabezpečí, že sťažnosti sa budú spracúvať bez zbytočného odkladu, aby sa zaručili 
základné slobody v oblasti komunikácie;

7. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že operátori platforiem sprístupnia správy o 
transparentnosti s informáciami o počte prípadov, keď bol obsah chybne označený za 
nezákonný alebo nezákonne zdieľaný a že príslušné orgány sprístupnia informácie o 
počte prípadov, v ktorých odstránenie obsahu viedlo k vyšetrovaniu a trestnému 
stíhaniu;

8. vyzýva, aby sa všetky technologicky dostupné prostriedky využívali na boj proti 
nezákonnému obsahu a zároveň na obranu proti škodlivému obsahu, dezinformáciám, 
propagande a nenávistným prejavom; zdôrazňuje, že využívanie takýchto prostriedkov 
by sa malo zakladať na regulačnom a súdnom dohľade; zdôrazňuje, že takéto opatrenia 
nemôžu viesť k žiadnym opatreniam na kontrolu ex ante alebo filtrovaniu nahrávania 
obsahu, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES1;

9. poukazuje na to, že okrem povinností týkajúcich sa transparentnosti a základných práv 
môžu účinné opatrenia týkajúce sa objaviteľnosti a vyhľadateľnosti obsahu, ako aj 
obmedzenia týkajúce sa explicitných odkazov na vlastný obsah výrazne prispieť k 
šíreniu zákonného obsahu, podpore plurality informácií a médií, kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a prístupu ku kvalitnému obsahu s verejnou hodnotou; poukazuje na 
osvedčené postupy spoluregulácie a samoregulácie, ktorými sa posilňuje spolupráca 
medzi platformami, nositeľmi práv, overovateľmi faktov, orgánmi a užívateľmi a ktoré 
užívateľom umožňujú vykonávať kontrolu nad obsahom tým, že môžu označiť 
pochybný obsah; poukazuje na to, že služby sociálnych médií by mali čoraz viac 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom 
obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
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označovať zavádzajúci obsah;

10. žiada, aby pravidlá špecifické pre dané odvetvie, ktoré slúžia na plnenie 
celospoločenských cieľov a dávajú im konkrétnu náplň v istých odvetviach, napríklad 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ2 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7903, mali prednosť pred všeobecnými pravidlami, aby 
sa zabezpečili práva autorov a umelcov v digitálnom prostredí;

11. žiada Komisiu, aby posúdila nedávnu vnútroštátnu judikatúru, podľa ktorej sa pre 
poskytovateľov služieb stanovuje 30-minútový interval, počas ktorého musia odstrániť 
nežiaduci obsah, a aby objasnila pojem „rýchly“ v súvislosti s obsahom vysielaným 
naživo;

12. pripomína, že účelom systémov prístupu k údajom, ktoré podporujú súťaž a dopĺňajú 
presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže, by mala byť decentralizácia údajov, 
ktorými disponujú držitelia údajov, a zároveň zachovanie podnetov na inováciu v 
prospech spotrebiteľov;

13. poukazuje na to, že základné slobody, napríklad sloboda slova, možnosť výberu pre 
spotrebiteľov a právo na súkromie, by mali byť ústredným prvkom nových pravidiel 
tak, aby bolo možné vytvoriť rovnaké podmienky v celom odvetví;

14. zdôrazňuje, že je dôležité odstraňovať existujúce aj prípadné nové prekážky, 
obmedzenia a záťaže pri poskytovaní digitálnych služieb, a to najmä v prípade MSP a 
startupov, a zároveň zaručiť zodpovedné a nediskriminačné správanie platforiem, ako aj 
primerané povinnosti v prostredí online aj offline;

15. je pevne presvedčený, že treba zvýšiť zodpovednosť platforiem v súvislosti s 
nezákonnými a nebezpečnými produktmi, a tým posilniť digitálny jednotný trh; 
pripomína, že v týchto prípadoch by zodpovednosť platforiem mala zodpovedať svojmu 
účelu s prihliadnutím na zavedené záruky pre spotrebiteľov, ktoré by sa mali vždy 
dodržiavať, a na zavedenie sprievodných nápravných opatrení pre maloobchodníkov a 
spotrebiteľov; domnieva sa, že tento systém bude môcť fungovať iba vtedy, ak budú 
mať orgány presadzovania práva dostatočné právomoci, nástroje a zdroje na 
presadzovanie ustanovení a na účinnú spoluprácu v prípadoch s nadnárodným prvkom;

16. zdôrazňuje, že treba aktualizovať a upraviť už existujúce únijné a vnútroštátne predpisy 
a zvýšiť ich obsiahlosť, jasnosť a transparentnosť a zároveň zrušiť nepotrebné a 
zastarané regulačné ustanovenia, a nie pridávať ďalšie regulačné ustanovenia na 
zohľadnenie súčasného technologického pokroku.

2 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),
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. 
EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
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