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15.1.2022 A9-0356/509

Pozmeňujúci návrh 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby poskytovateľ mohol využiť 
výnimku zo zodpovednosti v prípade 
hostingových služieb, mal by, len čo získa 
skutočnú vedomosť alebo povedomie o 
nezákonnom obsahu, urýchlene konať s 
cieľom odstrániť tento obsah alebo k nemu 
znemožniť prístup. Odstránenie obsahu 
alebo znemožnenie prístupu k nemu by sa 
malo uskutočniť v súlade so zásadou 
slobody prejavu. Takúto skutočnú 
vedomosť alebo povedomie môže 
poskytovateľ získať najmä pátraním z 
vlastnej iniciatívy alebo z oznámení, ktoré 
mu predložia fyzické alebo právnické 
osoby v súlade s týmto nariadením, pokiaľ 
sú tieto oznámenia dostatočne presné a 
primerane odôvodnené na to, aby 
obozretný hospodársky subjekt mohol 
údajne nezákonný obsah opodstatnene 
identifikovať, posúdiť a prípadne proti 
nemu konať.

(22) Aby poskytovateľ mohol využiť 
výnimku zo zodpovednosti v prípade 
hostingových služieb, mal by po tom, čo sa 
dozvie o nezákonnej povahe obsahu a teda 
získa skutočnú vedomosť alebo 
povedomie, urýchlene konať s cieľom 
odstrániť tento obsah alebo k nemu 
znemožniť prístup. Urýchlene znamená 
„čo najrýchlejšie“ v prípade všetkého 
obsahu a „okamžite“ počas živého 
vysielania a v prípade obsahu, ktorý má 
osobitnú časovú citlivosť. Odstránenie 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu by sa malo uskutočniť v súlade s 
vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a 
Chartou základných práv vrátane zásady 
slobody prejavu a práva prijímať a šíriť 
informácie a myšlienky bez zásahu 
orgánu verejnej moci. Skutočnú vedomosť 
alebo povedomie o nezákonnej povahe 
obsahu môže poskytovateľ získať najmä 
pátraním z vlastnej iniciatívy alebo z 



AM\1247074SK.docx PE702.829v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

oznámení, ktoré mu predložia fyzické 
alebo právnické osoby v súlade s týmto 
nariadením, pokiaľ sú tieto oznámenia 
dostatočne presné a primerane odôvodnené 
na to, aby obozretný poskytovateľ 
hostingovej služby mohol údajne 
nezákonný obsah opodstatnene 
identifikovať, posúdiť a prípadne proti 
nemu konať. Pokiaľ poskytovatelia konajú 
hneď po získaní skutočnej vedomosti, 
mali by mať možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol akt o digitálnych službách zmysluplný, pokiaľ ide o odstránenie nezákonného obsahu 
alebo znemožnenie prístupu k nemu zo strany online služieb, akt o digitálnych službách by 
mal zabezpečiť, aby sa rýchle odstránenie všetkého obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu uskutočnilo čo najrýchlejšie a okamžite počas živého vysielania a v prípade obsahu s 
osobitnou časovou citlivosťou, pričom sa v týchto prípadoch zohľadní, že väčšina 
ekonomickej hodnoty spočíva v živom vysielaní.



AM\1247074SK.docx PE702.829v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

15.1.2022 A9-0356/510

Pozmeňujúci návrh 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Hoci sa pravidlá v kapitole II tohto 
nariadenia zameriavajú na oslobodenie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb od zodpovednosti, je dôležité 
pripomenúť, že napriek všeobecne 
dôležitej úlohe, ktorú títo poskytovatelia 
zohrávajú, nemal by sa problém 
nezákonného obsahu a nezákonných 
činností online riešiť tak, že sa pozornosť 
sústredí výlučne na ich zodpovednosť a 
povinnosti. Ak je to možné, mali by sa 
tretie strany dotknuté nezákonným 
obsahom prenášaným alebo uchovávaným 
online pokúsiť vyriešiť konflikty týkajúce 
sa takéhoto obsahu bez zapojenia 
príslušných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Ak sa tak 
stanovuje v uplatniteľných predpisoch 
Únie a vo vnútroštátnych právnych 

(26) Hoci sa pravidlá v kapitole II tohto 
nariadenia zameriavajú na oslobodenie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb od zodpovednosti, je dôležité 
pripomenúť, že napriek všeobecne 
dôležitej úlohe, ktorú títo poskytovatelia 
zohrávajú, nemal by sa problém 
nezákonného obsahu a nezákonných 
činností online riešiť tak, že sa pozornosť 
sústredí výlučne na ich zodpovednosť a 
povinnosti. Ak sa tak stanovuje v 
uplatniteľných predpisoch Únie a vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, v 
ktorých sa určuje zodpovednosť príjemcov 
služby za nezákonný obsah, ktorý 
poskytujú a potenciálne šíria 
prostredníctvom sprostredkovateľských 
služieb, mali by príjemcovia takúto 
zodpovednosť niesť. V súlade s 
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predpisoch, v ktorých sa určuje 
zodpovednosť príjemcov služby za 
nezákonný obsah, ktorý poskytujú a 
potenciálne šíria prostredníctvom 
sprostredkovateľských služieb, mali by 
príjemcovia takúto zodpovednosť niesť. V 
súlade s uplatniteľným právom by mali 
pomôcť zabrániť šíreniu nezákonného 
obsahu online prípadne aj iní aktéri, ako 
napríklad moderátori skupín v uzavretých 
online prostrediach, a to najmä v prípade 
veľkých skupín. Ak je navyše potrebné 
zapojiť poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti vrátane 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, všetky žiadosti alebo príkazy na 
takéto zapojenie by spravidla mali byť 
určené aktérovi, ktorý je z technického a 
prevádzkového hľadiska schopný proti 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu konať, aby sa zabránilo 
akýmkoľvek možným negatívnym 
vplyvom na dostupnosť a prístupnosť 
informácií, ktoré nie sú nezákonným 
obsahom, a aby sa takéto vplyvy 
minimalizovali.

uplatniteľným právom by mali pomôcť 
zabrániť šíreniu nezákonného obsahu 
online prípadne aj iní aktéri, ako napríklad 
moderátori skupín v uzavretých online 
prostrediach, a to najmä v prípade veľkých 
skupín. Ak je navyše potrebné zapojiť 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti vrátane poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, všetky 
žiadosti alebo príkazy na takéto zapojenie 
by spravidla mali byť určené aktérovi, 
ktorý je z technického a prevádzkového 
hľadiska schopný proti konkrétnym 
položkám nezákonného obsahu konať, aby 
sa zabránilo akýmkoľvek možným 
negatívnym vplyvom na dostupnosť a 
prístupnosť informácií, ktoré nie sú 
nezákonným obsahom, a aby sa takéto 
vplyvy minimalizovali.

Or. en

Odôvodnenie

Takýmto prístupom by sa vytvoril systém, v ktorom by strany boli nútené zamerať sa na 
koncových používateľov a v rámci ktorého by sprostredkovatelia dostali možnosť vyhnúť sa 
akejkoľvek povinnosti konať svedomito a rýchlo pri odstraňovaní nezákonného obsahu online 
[napríklad tvrdením, že nemajú žiadnu technickú, prevádzkovú alebo zmluvnú schopnosť 
prijať opatrenia proti nezákonnému obsahu/činnosti]. Takýto systém by jednoducho priniesol 
nie väčšiu, ale menšiu zodpovednosť platforiem a zmaril by celý účel aktu o digitálnych 
službách.
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15.1.2022 A9-0356/511

Pozmeňujúci návrh 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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 vrátane ich 
oprávnených záujmov a zamedzenia 
diskriminačných, nespravodlivých alebo 
svojvoľných výsledkov je vhodné stanoviť 
určité pravidlá týkajúce sa obsahu, 
uplatňovania a presadzovania obchodných 
podmienok týchto poskytovateľov. To 
znamená, že poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
venovať maximálnu pozornosť 
príslušným pravidlám, ktoré sa vzťahujú 
na médiá, a zaviesť osobitné postupy, 
ktorými sa zabezpečí, aby boli médiá 
urýchlene informované a mali možnosť 
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napadnúť akékoľvek opatrenie 
moderovania obsahu pred jeho 
vykonaním. Obchodné podmienky by 
nemali obmedzovať slobodu a pluralitu 
médií, ako sú zakotvené v článku 11 
charty. Predovšetkým je rovnako dôležité 
zabezpečiť, aby obchodné podmienky boli 
vypracované v jasnom a jednoznačnom 
jazyku 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 a 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 prostriedkov nápravy, pričom 
podľa potreby použijú grafické prvky, ako 
napríklad ikony.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zmenami v článku 12 ods. 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Pozmeňujúci návrh 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie povinnosti 
zabezpečiť sledovateľnosť komerčných 
používateľov bez toho, aby to spôsobilo 
akékoľvek neprimerané zaťaženie, by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb, ktorých sa to týka, mali 
vykonávať kontroly v rámci náležitej 
starostlivosti pred použitím svojej služby s 
cieľom overiť spoľahlivosť informácií, 
ktoré poskytol dotknutý komerčný 
používateľ, najmä použitím voľne 
prístupných oficiálnych online databáz 
alebo online rozhraní, ako sú 
vnútroštátne obchodné registre, alebo 
vyžiadaním dôveryhodných dokladov od 
dotknutého komerčného používateľa, ako 
sú kópie dokladov totožnosti, overené 
bankové výpisy, osvedčenia spoločnosti a 
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osvedčenia z obchodného registra. Na 
účely splnenia tejto povinnosti môžu 
použiť aj iné zdroje, ktoré sú dostupné na 
použitie na diaľku a poskytujú podobný 
stupeň spoľahlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok bol navrhnutý v návrhu správy vo výbore IMCO. V súlade so zmenami v článku 
13a.
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15.1.2022 A9-0356/513

Pozmeňujúci návrh 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do svojich obchodných podmienok 
zahrnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb informácie 
o všetkých obmedzeniach, ktoré v 
súvislosti s využívaním svojej služby 
zavedú vo vzťahu k informáciám 
poskytovaným príjemcami služby. Tieto 
informácie musia obsahovať údaje o 
akýchkoľvek politikách, postupoch, 
opatreniach a nástrojoch používaných na 
účely moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania a ľudskej 
kontroly. Musia byť podané jasným a 
jednoznačným jazykom a verejne 
dostupné v ľahko prístupnom formáte.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb používajú 
spravodlivé, nediskriminačné a 
transparentné obchodné podmienky. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb sformulujú tieto obchodné 
podmienky v jasnom, zrozumiteľnom, 
používateľsky ústretovom 
a jednoznačnom jazyku a sprístupnia ich 
verejnosti v ľahko prístupnom a strojovo 
čitateľnom formáte v úradných jazykoch 
členského štátu, na ktorý sa služba 
zameriava. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vo svojich 
obchodných podmienkach rešpektujú 
slobodu prejavu, slobodu a pluralitu médií 
a ďalšie základné práva a slobody 
zakotvené v charte, ako aj pravidlá 
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uplatniteľné na médiá v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Pozmeňujúci návrh 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Sledovateľnosť komerčných používateľov
1. Poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb zabezpečí, aby komerční 
používatelia mohli využívať jeho služby 
len vtedy, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb získa tieto 
informácie:
a) meno/názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty komerčného 
používateľa;
b) kópiu identifikačného dokumentu 
komerčného používateľa alebo akúkoľvek 
inú elektronickú identifikáciu v zmysle 
článku 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/20141a;
c) údaje o bankovom účte komerčného 
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používateľa, ak je komerčný používateľ 
fyzickou osobou;
d) ak je komerčný používateľ zapísaný v 
obchodnom alebo podobnom verejnom 
registri, obchodný register, v ktorom je 
komerčný používateľ zapísaný, a jeho 
registračné číslo alebo rovnocenný 
prostriedok identifikácie v danom registri.
2. Poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb po prijatí týchto informácií a do 
konca zmluvného vzťahu vynaloží 
primerané úsilie na posúdenie toho, či sú 
informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a 
d) spoľahlivé a aktuálne, pričom využije 
akúkoľvek voľne prístupnú oficiálnu 
online databázu alebo online rozhranie, 
ktoré sprístupnili členské štáty alebo 
Únia, alebo požiada komerčného 
používateľa o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.
3. Ak poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb zistí náznaky toho, že akákoľvek 
informácia uvedená v odseku 1 získaná od 
dotknutého komerčného používateľa je 
nepresná alebo neúplná, požiada 
komerčného používateľa, aby informáciu 
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
presnosti a úplnosti všetkých informácií 
opravil, a to bezodkladne alebo v lehote 
stanovenej právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak 
komerčný používateľ uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb pozastaví 
poskytovanie svojej služby komerčnému 
používateľovi, kým žiadosti nevyhovie.
4. Informácie získané podľa odsekov 1 a 2 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bezpečne uchovávajú počas 
trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým komerčným používateľom. 
Následne tieto informácie odstránia.
5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb sprístupnia informácie tretím 
stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
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príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.
6. Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb sprístupňujú príjemcom služby 
informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a 
d) jasným, ľahko dostupným a 
zrozumiteľným spôsobom.
_________________
1a 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).

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok bol navrhnutý v návrhu správy vo výbore IMCO. Aby bola zásada identifikácie 
účinná, nemala by sa obmedzovať na online trhoviská. Namiesto toho by všetky služby 
informačnej spoločnosti, ktoré sa používajú na poskytovanie nezákonného obsahu, napríklad 
registre názvov domény, poskytovatelia služieb sietí na doručovanie obsahu (CDN), reklamné 
siete, mali byť povinné podniknúť primerané kroky na zastavenie, obmedzenie a prevenciu 
nezákonnej činnosti. Bez overenia totožnosti budú spotrebitelia zbavení účinných 
mechanizmov nápravy.


