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14.1.2022 A9-0356/493

Pozmeňujúci návrh 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
v mene skupiny ECR

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 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Hoci by sa v zásade mala 
rešpektovať zmluvná sloboda 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, v záujme transparentnosti, ochrany 
príjemcov služieb a zamedzenia 
nespravodlivých alebo svojvoľných 
výsledkov je vhodné stanoviť určité 
pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a 
presadzovania obchodných podmienok 
týchto poskytovateľov.

(38) Hoci by sa v zásade mala 
rešpektovať zmluvná sloboda 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, v záujme ochrany základných 
práv, najmä slobody prejavu a slobody 
informácií, transparentnosti, ochrany 
príjemcov služieb a zamedzenia 
diskriminačných, nespravodlivých alebo 
svojvoľných výsledkov je vhodné stanoviť 
určité pravidlá týkajúce sa obsahu, 
uplatňovania a presadzovania obchodných 
podmienok týchto poskytovateľov. 
Obchodné podmienky v žiadnom prípade 
neobmedzujú slobodu prejavu, verejnú 
diskusiu ani úplný prístup k službe pre 
určitých používateľov na základe ich 
presvedčenia, pokiaľ informácia nie je 
nezlučiteľná s deklarovaným účelom 
služby. Okrem toho, ak veľmi veľké 
online platformy umožňujú verejnú 
diskusiu o svojich službách, nemali by 
obmedzovať prístup k informáciám od 
právnych organizácií verejného záujmu, 
napr. politických strán alebo neziskových 
organizácií, tým, že im odopierajú prístup 
k svojim službám. V takom prípade 
odstránenie konkrétneho nezákonného 
online obsahu nesmie viesť k rozhodnutiu 
o pozastavení alebo zrušení účtu 
príjemcov. Predovšetkým je dôležité 
zabezpečiť, aby obchodné podmienky boli 
vypracované jasným a jednoznačným 
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jazykom v súlade s príslušným právom 
Únie a členského štátu. Obchodné 
podmienky by mali zahŕňať informácie o 
všetkých politikách, postupoch, 
opatreniach a nástrojoch používaných na 
účely moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania, ľudskej 
kontroly, ako aj o práve ukončiť 
využívanie služby. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by takisto 
mali príjemcom služieb poskytnúť stručné 
a ľahko čitateľné zhrnutie hlavných 
prvkov obchodných podmienok vrátane 
dostupných opravných prostriedkov, 
pričom podľa potreby použijú grafické 
prvky, ako napríklad ikony.

Or. en

Odôvodnenie

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Pozmeňujúci návrh 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) „online služba sociálnej siete“ je 
platforma, ktorá koncovým používateľom 
umožňuje vzájomné prepojenie, zdieľanie, 
spoznávanie a komunikáciu 
prostredníctvom viacerých zariadení, a 
najmä prostredníctvom chatov, 
príspevkov, videí a odporúčaní;

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie definície online služby sociálnych sietí je potrebné na dosiahnutie súdržného 
návrhu a stanovenie primeraného súboru pravidiel pre veľmi veľké online platformy. V 
opačnom prípade Parlament riskuje, že sa nebude zaoberať najvýraznejšími výzvami, ktoré 
takéto platformy predstavujú pre verejnosť a jednotlivých používateľov. Navrhovaná definícia 
je v súlade s pozíciou Parlamentu k aktu o digitálnych trhoch, ktorá zainteresovaným stranám 
poskytuje dodatočnú právnu istotu a predvídateľnosť.
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14.1.2022 A9-0356/495

Pozmeňujúci návrh 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Poskytovatelia online služieb 
sociálnych sietí, ktorí sa v súlade 
s článkom 25 považujú za veľmi veľké 
online platformy, vymenujú právneho 
zástupcu v členskom štáte, v ktorom 
poskytovateľ ponúka svoje služby, a to na 
žiadosť koordinátora digitálnych služieb v 
danom členskom štáte.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Pozmeňujúci návrh 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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 40 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Členský štát má výnimočne 
právomoc v oblasti dohľadu a 
presadzovania povinností uložených 
poskytovateľovi podľa tohto nariadenia 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ak 
je poskytovateľom online služba sociálnej 
siete, ktorá sa považuje za veľmi veľkú 
online platformu podľa článku 25 a 
ponúka služby používateľom v danom 
členskom štáte.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Pozmeňujúci návrh 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjemca služieb má právo podať 
koordinátorovi digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má príjemca 
pobyt alebo je v ňom usadený, sťažnosť 
proti poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a namietať v 
nej porušenie tohto nariadenia. Koordinátor 
digitálnych služieb sťažnosť posúdi a v 
prípade potreby ju postúpi koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia. Ak 
sťažnosť patrí do zodpovednosti iného 
príslušného orgánu v jeho členskom štáte, 
koordinátor digitálnych služieb, ktorému 
bola sťažnosť doručená, ju postúpi tomuto 
orgánu.

Príjemca služieb má právo podať 
koordinátorovi digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má príjemca 
pobyt alebo je v ňom usadený, sťažnosť 
proti poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a namietať v 
nej porušenie tohto nariadenia. Počas tohto 
konania majú obaja účastníci právo byť 
vypočutí a dostať primerané informácie o 
stave konania. Koordinátor digitálnych 
služieb sťažnosť posúdi a v prípade 
potreby ju bez zbytočného odkladu postúpi 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia. Posúdenie sťažnosti môže byť 
doplnené stanoviskom koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca bydlisko alebo je 
usadený, k tomu, ako by sa záležitosť 
mala vyriešiť pri zohľadnení 
vnútroštátneho práva a sociálno-
kultúrneho kontextu daného členského 
štátu. Ak sťažnosť patrí do zodpovednosti 
iného príslušného orgánu v jeho členskom 
štáte, koordinátor digitálnych služieb, 
ktorému bola sťažnosť doručená, ju bez 
zbytočného odkladu postúpi tomuto 
orgánu.

Or. en



AM\1247023SK.docx PE702.829v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK


