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14.1.2022 A9-0356/474

Pozmeňujúci návrh 474
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 
2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete, platformy 
na zdieľanie obsahu, platformy na živé 
vysielanie alebo online trhoviská, by sa 
mali vymedziť ako poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorí na žiadosť 
príjemcov služby nielen uchovávajú 
informácie, ktoré im títo príjemcovia 
poskytujú, ale ktorí rovnako na ich žiadosť 
šíria tieto informácie verejnosti, alebo 
iným spôsobom zohrávajú aktívnu úlohu 
pri šírení obsahu vytvoreného 
používateľmi. Vyhľadávače a rovnocenné 
služby sa môžu tiež považovať za online 
platformy, ak tieto služby spĺňajú 
vymedzenie pojmu online platformy 
stanoveného v tomto nariadení. Aby však 
uložené povinnosti neboli príliš široké, 
poskytovatelia hostingových služieb by sa 
nemali považovať za online platformy, ak 
je verejné šírenie informácií len 
nepodstatnou a čisto vedľajšou 
funkčnosťou inej služby a táto funkčnosť 
sa z objektívnych technických dôvodov 
nedá používať bez tejto inej hlavnej služby 
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uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

a integrácia tejto funkčnosti nie je 
prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti pravidiel uvedených v 
tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
online platformy. Takúto funkčnosť by 
napríklad mohla predstavovať sekcia 
online novín určená na komentáre, ak je 
zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, 
ktorú predstavuje uverejňovanie správ v 
rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa.

Or. en



AM\1247044SK.docx PE702.829v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.1.2022 A9-0356/475

Pozmeňujúci návrh 475
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 
2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Interoperabilita pre veľmi veľké 
online platformy je žiaduca, pretože môže 
vytvoriť nové príležitosti na rozvoj 
inovačných služieb, prekonať efekt 
odkázanosti a zabezpečiť hospodársku 
súťaž a možnosť výberu pre používateľov. 
Tieto možnosti by mali príjemcom 
umožniť využívať interakciu medzi 
platformami. Veľmi veľké online 
platformy môžu poskytovať aplikačné 
programovacie rozhranie, 
prostredníctvom ktorého môžu byť 
platformy tretích strán a ich príjemcovia 
interoperabilní s hlavnými funkciami a 
príjemcami základných služieb, ktoré 
platforma ponúka. Medzi hlavné funkcie 
môže patriť schopnosť získať informácie 
z niektorých účtov, zdieľať poskytovaný 
obsah a reagovať naň. Okrem toho veľmi 
veľké online platformy by mohli 
zabezpečiť interoperabilitu hlavných 
funkcií svojich služieb s inými online 
platformami s cieľom umožniť výmenu 
informácií medzi platformami. Touto 
možnosťou by sa nemala obmedziť ani 
oddialiť schopnosť veľmi veľkých online 
platforiem riešiť bezpečnostné otázky ani 
jej brániť a mala by byť v súlade so 
všetkými ich povinnosťami, najmä pokiaľ 
ide o základné práva a ochranu súkromia. 
Komisia by mala požiadať európske 
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normalizačné orgány, aby vypracovali 
potrebné technické normy pre 
interoperabilitu, ako je protokol o 
interoperabilite a interoperabilita a 
prenosnosť údajov.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Pozmeňujúci návrh 476
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 
2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65b) Veľmi veľká platforma by mala 
zabezpečiť prenosnosť hodnotení do 
systému dobrej povesti iného 
prevádzkovateľa platformy po ukončení 
zmluvy s používateľom platformy. 
V záujme transparentnosti by sa mali 
vopred poskytnúť informácie o procesoch, 
technických požiadavkách, lehotách a 
poplatkoch, ktoré sa uplatňujú v prípade, 
že používateľ platformy chce preniesť 
hodnotenia do systému dobrej povesti 
iného prevádzkovateľa platformy. Pri 
zobrazovaní hodnotení importovaných z 
inej platformy by mal prevádzkovateľ 
prijímajúcej platformy uviesť pôvod 
takýchto hodnotení, ak je to možné.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Pozmeňujúci návrh 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 
2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa 
označujú ako mikropodniky, malé alebo 
stredné podniky (MSP) v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES a ktorým sa 
po vynaložení primeraného úsilia 
nepodarilo získať služby právneho 
zástupcu, musia mať možnosť požiadať, 
aby koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má podnik 
v úmysle určiť právneho zástupcu, 
uľahčil ďalšiu spoluprácu a odporučil 
možné riešenia vrátane možností 
kolektívneho zastúpenia.

Or. en


