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14.1.2022 A9-0356/482

Pozmeňujúci návrh 482
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
François-Xavier Bellamy, Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, 
Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Luisa 
Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Domènec Ruiz Devesa, 
Aldo Patriciello, Marcos Ros Sempere, César Luena, Nacho Sánchez Amor

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 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú 
potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení, ktoré 
sa vyžadujú v tomto nariadení, riešili 
prednostne bez toho, aby bola dotknutá 
požiadavka spracúvať všetky oznámenia 
predložené v rámci týchto mechanizmov a 
prijímať rozhodnutia k týmto oznámeniam 
včas, dôsledne a objektívne. Štatút 
dôveryhodných nahlasovateľov by sa 
nemal udeľovať jednotlivcom, ale len 
subjektom, ktoré okrem iného preukázali, 
že majú osobitné odborné znalosti a 
schopnosti v boji proti nezákonnému 
obsahu, že zastupujú kolektívne záujmy a 
že pracujú dôsledne a objektívne. Takéto 
subjekty môžu byť svojou povahou 
verejné, ako sú v prípade teroristického 
obsahu jednotky pre nahlasovanie 
internetového obsahu vnútroštátnych 
orgánov presadzovania práva alebo 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v 

(46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú 
potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení, ktoré 
sa vyžadujú v tomto nariadení, riešili 
prednostne bez toho, aby bola dotknutá 
požiadavka spracúvať všetky oznámenia 
predložené v rámci týchto mechanizmov a 
prijímať rozhodnutia k týmto oznámeniam 
včas, dôsledne a objektívne. Štatút 
dôveryhodných nahlasovateľov by sa 
nemal udeľovať jednotlivcom, ale len 
subjektom, ktoré okrem iného preukázali, 
že majú osobitné odborné znalosti a 
schopnosti v boji proti nezákonnému 
obsahu a že pracujú dôsledne a objektívne. 
Môžu to byť verejné orgány, ako sú v 
prípade teroristického obsahu jednotky pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 
práva alebo Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(ďalej len „Europol“), alebo môžu byť 
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oblasti presadzovania práva (ďalej len 
„Europol“), alebo môžu byť 
mimovládnymi organizáciami a 
poloverejnými orgánmi, ako sú 
organizácie, ktoré sú súčasťou siete 
horúcich liniek INHOPE na nahlasovanie 
materiálu zobrazujúceho sexuálne 
zneužívanie detí, a organizácie, ktoré sa 
zaviazali oznamovať nezákonné rasistické 
a xenofóbne prejavy online. Pokiaľ ide o 
práva duševného vlastníctva, štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa by sa mohol 
udeliť organizáciám priemyslu a nositeľov 
práv, ak preukážu, že spĺňajú príslušné 
podmienky. Pravidlá tohto nariadenia o 
dôveryhodných nahlasovateľoch by sa 
nemali chápať tak, že bránia online 
platformám v tom, aby podobným 
spôsobom zaobchádzali s oznámeniami 
predloženými subjektmi alebo 
jednotlivcami, ktorým štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa podľa tohto 
nariadenia nebol udelený, a v ďalších 
spôsoboch spolupráce s inými subjektmi v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
tohto nariadenia a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794.43

mimovládnymi organizáciami a 
poloverejnými orgánmi, ako sú 
organizácie, ktoré sú súčasťou siete 
horúcich liniek INHOPE na nahlasovanie 
materiálu zobrazujúceho sexuálne 
zneužívanie detí, a organizácie, ktoré sa 
zaviazali oznamovať nezákonné rasistické 
a xenofóbne prejavy online. Pokiaľ ide o 
práva duševného vlastníctva, štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa by sa mohol 
udeliť organizáciám priemyslu a právnym 
organizáciám a osobám a organizáciám a 
osobám nositeľov práv, ak preukážu, že 
spĺňajú príslušné podmienky. Pravidlá 
tohto nariadenia o dôveryhodných 
nahlasovateľoch by sa nemali chápať tak, 
že bránia online platformám v tom, aby 
podobným spôsobom zaobchádzali s 
oznámeniami predloženými subjektmi 
alebo jednotlivcami, ktorým štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa podľa tohto 
nariadenia nebol udelený, a v ďalších 
spôsoboch spolupráce s inými subjektmi v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
tohto nariadenia a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794.43

_________________ _________________
43 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV 
(Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV 
(Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Odôvodnenie

Nositelia práv by mali mať možnosť podať odvolanie bez toho, aby sa obrátili na 
dôveryhodného nahlasovateľa.
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14.1.2022 A9-0356/483

Pozmeňujúci návrh 483
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, Brice Hortefeux, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, 
Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

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 106 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(106a) Profilovanie obchodného modelu 
digitálnych trhov v snahe o získanie 
pozornosti, v ktorom algoritmy 
uprednostňujú kontroverzný obsah, a tým 
prispievajú k jeho šíreniu online, oslabuje 
dôveru spotrebiteľa v digitálne trhy. 
Týmto nariadením by sa preto mala táto 
prax ukončiť a používateľom by sa mala 
umožniť väčšia kontrola, pokiaľ ide o 
spôsob prezentácie zoraďovania;

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/484

Pozmeňujúci návrh 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

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 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Ak online trhy a online obchody 
predtým odstránili, vymazali alebo 
znemožnili prístup k nezákonnému tovaru 
a službám, prijmú všetky rozumné a 
primerané opatrenia na zablokovanie, 
znemožnenie alebo trvalé odstránenie 
tohto nezákonného obsahu alebo 
akéhokoľvek identického obsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Z nedávnej štúdie ECHA vyplýva, že 95 % výrobkov predávaných na online trhoch nespĺňa 
európske normy. Je preto dôležité chrániť spotrebiteľov pred týmito rizikami. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475.


