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14.1.2022 A9-0356/517

Pozmeňujúci návrh 517
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej 
povahy, poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
podliehať monitorovacej povinnosti. V 
súlade s podmienkami stanovenými v 
tomto nariadení sa to netýka monitorovacej 
povinnosti v konkrétnom prípade, a najmä 
to nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych 
orgánov v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Žiadne ustanovenie 
tohto nariadenia by sa nemalo vykladať 
ako uloženie všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností, ani ako všeobecná 
povinnosť poskytovateľov prijímať 
proaktívne opatrenia v súvislosti s 
nezákonným obsahom.

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej 
povahy, poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
podliehať monitorovacej povinnosti. V 
súlade s podmienkami stanovenými v 
tomto nariadení sa to netýka monitorovacej 
povinnosti v konkrétnom prípade, a najmä 
to nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych 
orgánov v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Žiadne ustanovenie 
tohto nariadenia by sa nemalo vykladať 
ako uloženie všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností, ani ako všeobecná 
povinnosť poskytovateľov prijímať 
proaktívne opatrenia v súvislosti s 
nezákonným obsahom. V súlade so 
zásadou minimalizácie údajov a s cieľom 
zabrániť neoprávnenému zverejneniu, 
krádeži totožnosti a iným formám 
zneužívania osobných údajov by 
príjemcovia mali mať právo na anonymné 
využívanie služieb a platbu za tieto služby 
vždy, keď je to s vynaložením 
primeraného úsilia možné. To by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté 
povinnosti stanovené právnymi predpismi 
Únie o ochrane osobných údajov. 
Poskytovatelia môžu umožniť anonymné 
využívanie služieb tým, že nezbierajú 
osobné údaje týkajúce sa príjemcu a ich 
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online činností a nebránia príjemcom 
používať na prístup k službe 
anonymizačnú sieť. Anonymná platba sa 
môže uskutočniť napríklad vyplatením 
hotovosti, použitím hotovostných 
poukážok alebo predplatených platobných 
nástrojov. 
(Technická poznámka: výbor LIBE 
navrhuje zlúčenie s pozmeňujúcim 
návrhom výboru IMCO 25)

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu výboru LIBE 4.
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14.1.2022 A9-0356/517

Pozmeňujúci návrh 518
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Územná pôsobnosť takýchto 
príkazov konať proti nezákonnému obsahu 
by sa mala jasne stanoviť na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva umožňujúceho 
vydanie príkazu a nemala by prekročiť 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľov. V tejto súvislosti 
by vnútroštátny súdny alebo správny orgán 
vydávajúci príkaz mal vyvážiť cieľ, ktorý 
sa má príkazom dosiahnuť v súlade s 
právnym základom umožňujúcim jeho 
vydanie, s právami a oprávnenými 
záujmami všetkých tretích strán, ktoré 
môžu byť týmto príkazom dotknuté, najmä 
s ich základnými právami podľa charty. Ak 
príkaz odkazujúci na konkrétne informácie 
navyše môže mať účinky mimo územia 
členského štátu dotknutého orgánu, mal by 
tento orgán posúdiť, či predmetné 
informácie môžu predstavovať nezákonný 
obsah v iných dotknutých členských 
štátoch, a prípadne zohľadniť príslušné 
pravidlá práva Únie alebo medzinárodného 
práva a záujmy ústretovosti v 
medzinárodných vzťahoch.

(31) Územná pôsobnosť takýchto 
príkazov konať proti nezákonnému obsahu 
by sa mala jasne stanoviť na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva umožňujúceho 
vydanie príkazu a nemala by prekročiť 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľov. V tejto súvislosti 
by vnútroštátny súdny alebo správny orgán 
vydávajúci príkaz mal vyvážiť cieľ, ktorý 
sa má príkazom dosiahnuť v súlade s 
právnym základom umožňujúcim jeho 
vydanie, s právami a oprávnenými 
záujmami všetkých tretích strán, ktoré 
môžu byť týmto príkazom dotknuté, najmä 
s ich základnými právami podľa charty. Ak 
príkaz odkazujúci na konkrétne informácie 
navyše môže mať účinky mimo územia 
členského štátu dotknutého orgánu, mal by 
tento orgán posúdiť, či predmetné 
informácie môžu predstavovať nezákonný 
obsah v iných dotknutých členských 
štátoch, a prípadne zohľadniť príslušné 
pravidlá práva Únie alebo medzinárodného 
práva a záujmy ústretovosti v 
medzinárodných vzťahoch. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
byť z právneho hľadiska povinní 
odstrániť obsah, ktorý je zákonný v 
krajine ich sídla. Príslušné orgány by mali 
mať možnosť nariadiť zablokovanie 
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obsahu zákonne uverejneného mimo Únie 
len na území členského štátu, v ktorom 
tieto príslušné orgány sídlia. Tým by 
nemalo byť dotknuté právo 
poskytovateľov posudzovať súlad 
konkrétneho obsahu vzhľadom na ich 
podmienky, a následne odstrániť 
nevyhovujúci obsah, a to dokonca aj 
vtedy, ak nie je v krajine ich sídla 
nezákonný.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie na vysvetlenie pozmeňujúcich návrhov výboru LIBE 11 – 13.
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14.1.2022 A9-0356/517

Pozmeňujúci návrh 519
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a 
neodrádzať od činností zameraných na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu a konanie proti nemu, ktoré môžu 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vykonávať na dobrovoľnom 
základe, by sa malo objasniť, že samotná 
skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú 
takéto činnosti, nespôsobuje nedostupnosť 
výnimiek zo zodpovednosti stanovených v 
tomto nariadení, ak sa tieto činnosti 
vykonávajú v dobrej viere a svedomite. 
Okrem toho je vhodné objasniť, že k 
nedostupnosti uvedených výnimiek zo 
zodpovednosti by nemala viesť ani 
samotná skutočnosť, že títo poskytovatelia 
v dobrej viere prijímajú opatrenia na 
dosiahnutie súladu s požiadavkami práva 
Únie vrátane požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie 
ich obchodných podmienok. Preto by sa 
žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré 
daný poskytovateľ prijal, nemali 
zohľadňovať pri určovaní toho, či 
poskytovateľ môže využiť výnimku zo 
zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či 
poskytovateľ poskytuje svoju službu 
neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu 
pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to 
bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, 
že poskytovateľ sa naň môže 

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a 
neodrádzať od činností zameraných na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu a konanie proti nemu, ktoré môžu 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vykonávať na dobrovoľnom 
základe, by sa malo objasniť, že samotná 
skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú 
takéto činnosti, nespôsobuje nedostupnosť 
výnimiek zo zodpovednosti stanovených v 
tomto nariadení, ak sa tieto činnosti 
vykonávajú v dobrej viere a svedomite. 
Automatizované nástroje v súčasnosti 
nedokážu rozlišovať medzi nezákonným 
obsahom a obsahom, ktorý je v danom 
kontexte zákonný, a preto bežne vedú k 
nadmernému blokovaniu zákonného 
obsahu. Ľudské preskúmanie 
automatizovaných správ poskytovateľmi 
služieb alebo ich dodávateľmi v plnej 
miere nerieši tento problém, najmä ak sa 
preskúmanie zabezpečuje externe 
zamestnancami súkromných zmluvných 
dodávateľov, ktorí nie sú dostatočne 
nezávislí a kvalifikovaní a nemajú 
dostatočnú zodpovednosť. Opatrenia 
kontrol ex ante založené na 
automatizovaných nástrojoch alebo na 
filtrovaní obsahu pri nahrávaní by mali 
byť výnimočne povolené, ak sa 
automatizované rozhodnutie spoľahlivo 
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bezpodmienečne odvolávať. obmedzuje na informácie, ktoré boli 
predtým klasifikované ako zjavne 
nezákonné, bez ohľadu na ich kontext, 
totožnosť a zámer príjemcu, ktorý ich 
poskytol. Malo by sa povoliť filtrovanie 
obsahu predkladaného automaticky, ako 
je spam. Okrem toho je vhodné objasniť, 
že k nedostupnosti uvedených výnimiek zo 
zodpovednosti by nemala viesť ani 
samotná skutočnosť, že títo poskytovatelia 
v dobrej viere prijímajú opatrenia na 
dosiahnutie súladu s požiadavkami práva 
Únie vrátane požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie 
ich obchodných podmienok. Preto by sa 
žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré 
daný poskytovateľ prijal, nemali 
zohľadňovať pri určovaní toho, či 
poskytovateľ môže využiť výnimku zo 
zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či 
poskytovateľ poskytuje svoju službu 
neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu 
pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to 
bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, 
že poskytovateľ sa naň môže 
bezpodmienečne odvolávať.

(Technická poznámka: Technická 
poznámka: výbor LIBE navrhuje zlúčenie s 
pozmeňujúcim návrhom výboru IMCO 21)

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu výboru LIBE 24.
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14.1.2022 A9-0356/517

Pozmeňujúci návrh 520
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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 7 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Bez toho, aby boli dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 
2002/58/ES, poskytovatelia vynakladajú 
primerané úsilie na to, aby umožnili 
využívanie služby a platbu za ňu bez toho, 
aby získavali osobné údaje príjemcu.

Or. en

Odôvodnenie

In line with the principle of data minimisation and in order to prevent unauthorised 
disclosure, identity theft and other forms of abuse of personal data, the Digital Services Act 
should provide for the right to use and pay for digital services anonymously wherever 
reasonably possible (according to DSA resolutions 2020/2018(INL), par. 37, and 
2020/2019(INL), par. 18). This would help avoid situations like, for example, the recent 
Facebook/Meta data breach which exposed unnecessarily collected private phone numbers, 
locations etc. of up to 500 mio. users (including Members of the European Parliament) to 
criminals. 
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14.1.2022 A9-0356/517

Pozmeňujúci návrh 521
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

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 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy môžu spracúvať osobné 
údaje týkajúce sa používania služby 
príjemcom na účely prevádzkovania 
odporúčacieho systému, len ak príjemca 
dal svoj výslovný súhlas v zmysle článku 4 
bode 11 nariadenia (EÚ) 2016/679.
(Technická poznámka: výbor LIBE 
navrhuje zlúčenie s pozmeňujúcim 
návrhom výboru IMCO 290)

Or. en

Odôvodnenie

In line with their micro-targeted advertisement-based business model, dominant online 
platforms pervasively track all online activities of users. Their “engagement-based” 
algorithms prioritise the information presented to users (recommender systems) using an 
extensive user profile to display (and amplify) posts that are most likely to trigger reactions 
from each user. This algorithm-driven spreading and amplification of problematic content 
(including hateful or violent content and disinformation) should be regulated by giving users 
control over how the information that is presented to them. Pervasively recording online 
activities to personalise timelines and recommendations and provoke reactions 
(“engagement”) should require their explicit consent, as recommended by the European Data 
Protection Supervisor.


