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14.1.2022 A9-0356/557

Pozmeňujúci návrh 557
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia po porade s výborom 
prijme delegované akty, ktorými sa 
stanovia technické podmienky, za ktorých 
veľmi veľké online platformy majú zdieľať 
údaje podľa odsekov 1 a 2, ako aj účely, na 
ktoré sa údaje môžu použiť. V uvedených 
delegovaných aktoch sa stanovia osobitné 
podmienky, za ktorých sa takéto zdieľanie 
údajov s preverenými výskumnými 
pracovníkmi môže uskutočniť v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, pričom sa 
zohľadnia práva a záujmy veľmi veľkých 
online platforiem a dotknutých príjemcov 
služieb, ako aj ochrana dôverných 
informácií, najmä obchodného tajomstva, 
a zachovanie bezpečnosti služieb 
platforiem.

5. Komisia po porade s výborom 
prijme delegované akty, ktorými sa 
stanovia technické podmienky, za ktorých 
veľmi veľké online platformy majú zdieľať 
údaje podľa odsekov 1 a 2, ako aj účely, na 
ktoré sa údaje môžu použiť. V uvedených 
delegovaných aktoch sa stanovia osobitné 
podmienky, za ktorých sa takéto zdieľanie 
údajov s preverenými výskumnými 
pracovníkmi môže uskutočniť v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, pričom sa 
zohľadnia práva a záujmy veľmi veľkých 
online platforiem a dotknutých príjemcov 
služieb, ako aj ochrana dôverných 
informácií a zachovanie bezpečnosti 
služieb platforiem.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/558

Pozmeňujúci návrh 558
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 31 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytnutie prístupu k údajom 
povedie k vzniku významných 
zraniteľností z hľadiska bezpečnosti jej 
služby alebo ochrany dôverných 
informácií, najmä obchodného tajomstva.

vypúšťa sa

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/559

Pozmeňujúci návrh 559
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
1. Veľmi veľké platformy ponúkajú 
prostredníctvom technických rozhraní 
iným platformám možnosti 
interoperability so svojimi základnými 
službami.
2. Opatrenia podľa odseku 1 
dopĺňajú bez toho, aby bolo dotknuté ich 
uplatňovanie, pravidlá podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679.
3. Rozhrania na zabezpečenie 
interoperability by mali byť ľahko 
použiteľné a zaručovať vysokú úroveň 
bezpečnosti a ochrany osobných údajov. 
Povinnosť podľa odseku 1 sa nesmie 
vykladať tak, že platformám bráni 
vynakladať primerané úsilie na riešenie 
bezpečnostných otázok.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/560

Pozmeňujúci návrh 560
Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška sankcií uložených za 
nedodržanie povinností stanovených v 
tomto nariadení nepresiahla 6 % ročného 
príjmu alebo obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb. Sankcie za poskytnutie 
nesprávnych, neúplných alebo 
zavádzajúcich informácií, neposkytnutie 
odpovede alebo neopravenie nesprávnych, 
neúplných alebo zavádzajúcich informácií 
a nepodrobenie sa kontrole na mieste 
nesmú presiahnuť 1 % ročného príjmu 
alebo obratu dotknutého poskytovateľa.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška sankcií uložených za 
nedodržanie povinností stanovených v 
tomto nariadení nepresiahla 10 % ročného 
príjmu alebo obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb. Sankcie za poskytnutie 
nesprávnych, neúplných alebo 
zavádzajúcich informácií, neposkytnutie 
odpovede alebo neopravenie nesprávnych, 
neúplných alebo zavádzajúcich informácií 
a nepodrobenie sa kontrole na mieste 
nesmú presiahnuť 1 % ročného príjmu 
alebo obratu dotknutého poskytovateľa. V 
prípade opakovaného nedodržiavania 
povinností sa musí zvážiť odstránenie 
odkazov na európskom území.

Or. en

Odôvodnenie

Ak platformy nedodržiavajú pravidlá a opakovane ich porušujú, napríklad predajom veľkých 
množstiev falšovaných výrobkov. Malo by byť možné odstrániť odkazovanie na príslušné 
stránky.
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14.1.2022 A9-0356/561

Pozmeňujúci návrh 561
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

47 Európsky výbor pre digitálne 
služby

47 Európsky výbor pre digitálne 
služby

1. Zriaďuje sa nezávislá poradná 
skupina koordinátorov digitálnych služieb 
pre dohľad nad poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb s názvom 
Európsky výbor pre digitálne služby (ďalej 
len „výbor“).

1. S cieľom zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie tohto nariadenia sa ako 
orgán Únie zriaďuje Európsky výbor pre 
digitálne služby (ďalej len „výbor“). Výbor 
by mal mať právnu subjektivitu. Výbor 
koná pri plnení svojich úloh alebo 
vykonávaní svojich právomocí nezávisle. 
Výbor zastupuje jeho predseda.

2. Výbor poskytuje koordinátorom 
digitálnych služieb a Komisii poradenstvo 
v súlade s týmto nariadením s cieľom 
dosiahnuť tieto ciele:

2. Výbor prijíma rozhodnutia v 
súlade s týmto nariadením s cieľom 
dosiahnuť tieto ciele:

a) prispievať ku konzistentnému 
uplatňovaniu tohto nariadenia a účinnej 
spolupráci koordinátorov digitálnych 
služieb a Komisie, pokiaľ ide o záležitosti, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

a) zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie tohto nariadenia v rámci 
Únie a účinnú spoluprácu koordinátorov 
digitálnych služieb a Komisie, pokiaľ ide o 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie;

b) koordinovať usmerňovanie a 
analýzu Komisie, koordinátorov 
digitálnych služieb a iných príslušných 
orgánov v súvislosti s nastupujúcimi 
problémami na celom vnútornom trhu, 
pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, a prispievať k 
tomuto usmerňovaniu a vykonávaniu 
analýz;

b) koordinovať a poskytovať 
usmerňovanie a analýzu Komisie, 
koordinátorov digitálnych služieb a iných 
príslušných orgánov v súvislosti s 
nastupujúcimi problémami na celom 
vnútornom trhu, pokiaľ ide o záležitosti, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;
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c) pomáhať koordinátorom 
digitálnych služieb a Komisii pri dohľade 
nad veľmi veľkými online platformami.

c) pomáhať koordinátorom 
digitálnych služieb a Komisii pri dohľade 
nad veľmi veľkými online platformami.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/562

Pozmeňujúci návrh 562
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left

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 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

48 Štruktúra výboru 48 Štruktúra výboru

1. Výbor sa skladá z koordinátorov 
digitálnych služieb, ktorých zastupujú 
vysokopostavení úradníci. Ak sa tak 
stanovuje vo vnútroštátnom práve, 
zúčastňujú sa na práci výboru aj iné 
príslušné orgány, ktorým bola popri 
koordinátoroch digitálnych služieb zverená 
osobitná operačná zodpovednosť za 
uplatňovanie a presadzovanie tohto 
nariadenia. Ak sa na zasadnutiach výboru 
prerokúvajú otázky relevantné pre iné 
vnútroštátne orgány, na zasadnutia môžu 
byť pozvané aj tieto orgány.

1. Výbor sa skladá z koordinátorov 
digitálnych služieb, ktorých zastupujú 
vysokopostavení úradníci. Ak sa tak 
stanovuje vo vnútroštátnom práve, 
zúčastňujú sa na práci výboru aj iné 
príslušné orgány, ktorým bola popri 
koordinátoroch digitálnych služieb zverená 
osobitná operačná zodpovednosť za 
uplatňovanie a presadzovanie tohto 
nariadenia. Ak sa na zasadnutiach výboru 
prerokúvajú otázky relevantné pre iné 
vnútroštátne orgány, na zasadnutia môžu 
byť pozvané aj tieto orgány.

2. Každý členský štát má jeden hlas. 
Komisia nemá hlasovacie práva.

2. Každý členský štát má jeden hlas. 
Komisia nemá hlasovacie práva.

Výbor prijíma svoje rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou.

Výbor prijíma svoje rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou.

3. Predsedá mu Komisia. V súlade s 
úlohami výboru podľa tohto nariadenia a 
jeho rokovacím poriadkom Komisia 
zvoláva zasadnutia a pripravuje ich 
program.

3. Predsedá mu predseda zvolený 
spomedzi jeho členov. Predseda výboru by 
nemal mať možnosť viesť súčasne 
akýkoľvek vnútroštátny regulačný úrad 
vo svojom príslušnom členskom štáte. 
Trvanie mandátu predsedu by sa malo 
obmedziť na maximálne tri roky s 
možnosťou jedného obnovenia. V súlade s 
úlohami výboru podľa tohto nariadenia a 
jeho rokovacím poriadkom predseda 
výboru zvoláva zasadnutia a pripravuje ich 
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program.

4. Činnostiam výboru podľa tohto 
nariadenia poskytuje administratívnu a 
analytickú podporu.

4. Činnostiam výboru podľa tohto 
nariadenia poskytuje administratívnu a 
analytickú podporu.

5. Výbor môže na svoje zasadnutia 
prizvať odborníkov a pozorovateľov a 
podľa potreby môže spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ako aj s externými 
expertmi. Výsledky tejto spolupráce výbor 
zverejní.

5. Výbor môže na svoje zasadnutia 
prizvať odborníkov a pozorovateľov a 
podľa potreby môže spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ako aj s externými 
expertmi. Výsledky tejto spolupráce výbor 
zverejní.

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme po súhlase Komisie.

6. Výbor prijme dvojtretinovou 
väčšinou svojich členov vlastný rokovací 
poriadok a stanoví svoje prevádzkové 
postupy.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/563

Pozmeňujúci návrh 563
Martin Schirdewan
v mene skupiny The Left

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 50 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak koordinátor digitálnych služieb 
v mieste usadenia prijme rozhodnutie, v 
ktorom konštatuje, že veľmi veľká online 
platforma porušila niektoré z ustanovení 
kapitoly III oddielu 4, využije systém 
posilneného dohľadu stanovený v tomto 
článku. V čo najväčšej miere zohľadní 
všetky stanoviská a odporúčania Komisie 
a výboru podľa tohto článku.

1. Ak koordinátor digitálnych služieb 
v mieste usadenia prijme rozhodnutie, v 
ktorom konštatuje, že veľmi veľká online 
platforma porušila niektoré z ustanovení 
kapitoly III oddielu 4, využije systém 
posilneného dohľadu stanovený v tomto 
článku. Výbor konajúci z vlastného 
podnetu alebo na žiadosť aspoň troch 
koordinátorov digitálnych služieb v mieste 
určenia v prípade, ak má dôvodné 
podozrenie, že veľmi veľká online 
platforma porušila niektoré z týchto 
ustanovení, využije systém posilneného 
dohľadu stanovený v tomto článku.

Or. en


