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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi 
službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Parlament a Radu (COM(2020)0825),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0418/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 
20211, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. júla 20212,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0356/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové 
spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať 
k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. 
Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto 
služby využíva denne. Digitálna 
transformácia a intenzívnejšie využívanie 
týchto služieb však priniesli aj nové riziká 
a výzvy, a to tak pre individuálnych 
používateľov, ako aj pre spoločnosť ako 
celok.

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové a 
inovačné spôsoby, ako šíriť informácie a 
pristupovať k nim, aj ako sa zapájať do 
transakcií, ktorými sa transformujú ich 
komunikačné, spotrebné a obchodné 
zvyky. Väčšina občanov Únie v súčasnosti 
tieto služby využíva denne. Digitálna 
transformácia a intenzívnejšie využívanie 
týchto služieb však priniesli aj nové riziká 
a výzvy, pre individuálnych používateľov, 
podniky a pre spoločnosť ako celok.

__________________ __________________
25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
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požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú, a 
ktorých výsledkom je fragmentácia 
vnútorného trhu. Ak sa vezme do úvahy 
inherentne cezhraničná povaha internetu, 
ktorý sa vo všeobecnosti na poskytovanie 
týchto služieb používa, tieto rozdielne 
vnútroštátne právne predpisy negatívne 
ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa 
článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez 
vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný 
pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. 
Podmienky poskytovania 
sprostredkovateľských služieb by sa mali 
na celom vnútornom trhu harmonizovať, 
aby sa podnikom poskytol prístup na nové 
trhy a aby sa im poskytli príležitosti 
využívať výhody vnútorného trhu, čím by 
sa zároveň spotrebiteľom a iným 
príjemcom služieb umožnil väčší výber bez 
odkázanosti na určitého dodávateľa a 
zníženie administratívnej záťaže pre 
sprostredkovateľské služby, obzvlášť pre 
mikropodniky a malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
dostupné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie a aj na to, aby občania 
Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje 
základné práva a slobody zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), najmä právo na súkromie, 
ochranu osobný údajov, úctu k ľudskej 
dôstojnosti, súkromný a rodinný život, 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
slobodu a pluralitu médií, ako aj slobodu 
podnikania, vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa, rovnosť žien a mužov 
a právo na nediskrimináciu. Deti majú 
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osobitné práva zakotvené v článku 24 
charty a v Dohovore Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa 
(UNCRC). Blaho dieťaťa by preto malo 
byť prvoradým hľadiskom vo všetkých 
záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Vo 
všeobecnej poznámke Dohovoru UNCRC 
č. 25 o právach dieťaťa v súvislosti s 
digitálnym prostredím sa formálne 
stanovuje, ako sa tieto práva vzťahujú na 
digitálny svet.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

(4) V záujme ochrany a zlepšenia 
fungovania vnútorného trhu mal na úrovni 
Únie stanoviť cielený súbor jednotných, 
účinných a primeraných záväzných 
pravidiel. Týmto nariadením sa stanovujú 
podmienky pre vznik inovačných 
digitálnych služieb a ich rozšírenie na 
vnútornom trhu. S cieľom predchádzať 
fragmentácii vnútorného trhu a ukončiť ju 
a zároveň zabezpečiť právnu istotu, a tým 
znížiť neistotu pre vývojárov, chrániť 
spotrebiteľov a podporiť interoperabilitu je 
potrebné, aby sa na úrovni Únie dosiahla 
aproximácia vnútroštátnych regulačných 
opatrení týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať pri súčasnom 
zachovávaní základných práv.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vzhľadom na význam digitálnych 
služieb je nevyhnutné, aby sa týmto 
nariadením zabezpečil regulačný rámec 
pre úplný, rovnocenný a neobmedzený 
prístup k sprostredkovateľským službám 
pre všetkých príjemcov služieb vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím. Preto je 
dôležité, aby požiadavky na prístupnosť 
sprostredkovateľských služieb vrátane ich 
používateľských rozhraní boli byť 
v súlade s platnými právnymi predpismi 
Únie, ako je Európsky akt o prístupnosti 
a smernica o prístupnosti webových sídiel, 
a aby sa ďalej rozvíjalo právo Únie, aby 
sa v dôsledku digitálnych inovácií na 
nikoho nezabudlo.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V praxi niektorí poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no 
nemusia poskytovať elektronickým 
spôsobom, ako sú služby informačných 
technológií na diaľku, dopravné, 
ubytovacie alebo doručovacie služby. Toto 
nariadenie by sa malo vzťahovať len na 
sprostredkovateľské služby a nemalo by 
mať vplyv na požiadavky stanovené v 
práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
ktoré sa týkajú produktov alebo služieb, 
ktoré sa sprostredkovateľskými službami 
sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď 
sprostredkovateľská služba predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie 
je sprostredkovateľskou službou, ako sa 
uvádza v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie.

(6) V praxi niektorí poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no 
nemusia poskytovať elektronickým 
spôsobom, ako sú služby informačných 
technológií na diaľku, služby osobnej a 
nákladnej dopravy, ubytovacie alebo 
doručovacie služby. Toto nariadenie by sa 
malo vzťahovať len na sprostredkovateľské 
služby a nemalo by mať vplyv na 
požiadavky stanovené v práve Únie alebo 
vo vnútroštátnom práve, ktoré sa týkajú 
produktov alebo služieb, ktoré sa 
sprostredkovateľskými službami 
sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď 
sprostredkovateľská služba predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie 
je sprostredkovateľskou službou, ako sa 
uvádza v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero členských 
štátov. Zacielenie činností na jeden alebo 
viacero členských štátov možno určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie ako taká 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade, že sa jeho 
činnosti smerujú na jeden alebo viacero 
členských štátov. Smerovanie činností na 
jeden alebo viacero členských štátov 
možno určiť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov 
ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa 
v danom členskom štáte vo všeobecnosti 
používajú, alebo možnosti objednať 
produkty alebo služby, či používania 
národnej domény najvyššej úrovne. 
Smerovanie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte alebo 
zo spôsobu riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie 
služieb zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

__________________ __________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
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2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 – 
navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online. Uvedené iné akty, ktoré sa 
vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá 
uvedené v tomto nariadení sa však 
uplatňujú v súvislosti s otázkami, ktoré sa 
týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi 
neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, 
v súvislosti s ktorými tieto iné akty 
ponechávajú členským štátom možnosť 
prijať určité opatrenia na vnútroštátnej 
úrovni.

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28 v znení 
zmien a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../...29 (navrhované nariadenie 
o teroristickom obsahu online), no nemalo 
by mať vplyv na uplatňovanie týchto 
pravidiel. Uvedené iné akty, ktoré sa vo 
vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá 
uvedené v tomto nariadení by sa však mali 
uplatňovať v súvislosti s otázkami, ktoré sa 
týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi 
neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, 
v súvislosti s ktorými tieto iné akty 
ponechávajú členským štátom možnosť 
prijať určité opatrenia. S cieľom pomôcť 
členským štátom a poskytovateľom služieb 
by Komisia mala poskytnúť usmernenia, 
ako vykladať interakciu a 
komplementárnosť rôznych právnych 
aktov Únie a tohto nariadenia a ako 
zabrániť duplicite požiadaviek na 
poskytovateľov alebo možným konfliktom 
pri výklade podobných požiadaviek. V 
usmerneniach by sa mali predovšetkým 
objasniť všetky potenciálne rozpory medzi 
podmienkami a povinnosťami 
stanovenými v právnych aktoch, ktoré sa 
uvádzajú v tomto nariadení, a súčasne 
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vysvetliť, ktorý právny akt by mal mať 
prednosť.

__________________ __________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V súlade s článkom 167 ods. 4 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa 
mali zohľadniť kultúrne aspekty, najmä s 
cieľom rešpektovať a podporovať 
kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Je 
nevyhnutné, aby toto nariadenie 
prispievalo k ochrane slobody prejavu a 
informácií, slobody médií a k podpore 
plurality médií, ako aj kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa 
zároveň malo uviesť, že týmto nariadením 
nie sú dotknuté nariadenie Európskeho 

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa 
zároveň malo uviesť, že týmto nariadením 
nie sú dotknuté nariadenie Európskeho 



RR\1246056SK.docx 13/1008 PE693.594v02-00

SK

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150,31, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani 
nariadenie […/…] o dočasnej výnimke 
z určitých ustanovení smernice 
2002/58/ES33, ako aj právne predpisy Únie 
o ochrane spotrebiteľov, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES34, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ35a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/216137, a o ochrane osobných 
údajov, najmä nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67938. 
Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov sa riadi výlučne 
pravidlami práva Únie v tejto oblasti, 
najmä nariadením (EÚ) 2016/679 
a smernicou 2002/58/ES. Týmto 
nariadením nie sú dotknuté ani pravidlá 
práva Únie o pracovných podmienkach.

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/115031, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani 
nariadenie […/…] o dočasnej výnimke 
z určitých ustanovení smernice 
2002/58/ES33, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2018/197233a, ako aj 
právne predpisy Únie o ochrane 
spotrebiteľov, najmä smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/29/ES34, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ35 smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/216137, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2019/882, nariadenie 
(EÚ) 2019/2012, smernica 2001/95/ES, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/11/ES, nariadenie 2017/239437a, 
a o ochrane osobných údajov, najmä 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67938. Ochrana fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov sa riadi 
výlučne pravidlami práva Únie v tejto 
oblasti, najmä nariadením (EÚ) 2016/679 a 
smernicou 2002/58/ES. Týmto nariadením 
nie sú dotknuté ani pravidlá práva Únie 
alebo členských štátov o pracovných 
podmienkach.

__________________ __________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o 
uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 
používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o 
uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 
používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 1).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o 
podpore spravodlivosti a transparentnosti 
pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 57).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o 
podpore spravodlivosti a transparentnosti 
pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 57).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
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ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

33 Nariadenie [.../...] o dočasnej výnimke z 
určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.

33 Nariadenie [.../...] o dočasnej výnimke z 
určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.
33a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií 
(prepracované znenie).

34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách.

37 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 
2019, ktorou sa menia smernica Rady 
93/13/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie 
presadzovanie a modernizáciu predpisov 
Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

37 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 
2019, ktorou sa menia smernica Rady 
93/13/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie 
presadzovanie a modernizáciu predpisov 
Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.
37a Nariadenie Európskeho Parlamentu a 
Rady(EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 
2017o spolupráci medzi národnými 
orgánmi zodpovednými za presadzovanie 
právnych predpisov na ochranu 
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spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) 
č. 2006/2004.

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv stanovujúce osobitné 
pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať 
nedotknuté.

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/79, stanovujúce osobitné pravidlá a 
postupy, ktoré by mali zostať nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť všeobecne a vzťahovať sa aj na 
informácie súvisiace s nezákonným 
obsahom, produktmi, službami a 
činnosťami. Predovšetkým by sa tento 
pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na 
ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú 
podľa platných právnych predpisov buď 
ako také nezákonné, ako napríklad 
nezákonné nenávistné prejavy alebo 

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, prístupné, predvídateľné 
a dôveryhodné online prostredie by sa na 
účely tohto nariadenia pojmom 
„nezákonný obsah“ mal podporiť 
všeobecný názor, že to, čo je nezákonné 
mimo internetu, by malo byť nezákonné 
aj na internete. Pojem „nezákonný 
obsah“ by sa mal vymedziť vhodne a mal 
by sa vzťahovať na informácie súvisiace 
s nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
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teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne 
zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie 
súkromných snímok bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich 
alebo falšovaných produktov, neoprávnené 
použitie materiálu chráneného autorským 
právom alebo činnosti zahŕňajúce 
porušovanie právnych predpisov o ochrane 
spotrebiteľa. V tejto súvislosti nie je 
podstatné, či nezákonnosť informácií alebo 
činnosti vyplýva z práva Únie alebo z 
vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s 
právom Únie, ani aká je presná povaha 
alebo predmet príslušného právneho 
predpisu.

ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov Únie alebo členských 
štátov buď ako také nezákonné, ako 
napríklad nezákonné nenávistné prejavy 
alebo teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré nie sú v 
súlade s právom Únie, pretože sa 
vzťahujú na nezákonné činnosti, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, nezákonné obchodovanie so 
zvieratami, rastlinami a látkami, 
neoprávnené použitie materiálu chráneného 
autorským právom alebo činnosti 
zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa, 
poskytovanie nezákonných služieb najmä 
v oblasti ubytovacích služieb cez platformy 
pre krátkodobý prenájom, ktoré nie sú v 
súlade s právom Únie alebo členských 
štátov. V tejto súvislosti nie je podstatné, či 
nezákonnosť informácií alebo činnosti 
vyplýva z práva Únie alebo z 
vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s 
právom Únie vrátane charty, ani aká je 
presná povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
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online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby 
a táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
alebo čisto vedľajšou funkciou inej služby 
alebo funkčnosti hlavnej služby a táto 
funkcia alebo funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov sa nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkcie alebo funkčnosti nie je 
prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti pravidiel uvedených v 
tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
online platformy. Takúto funkciu by 
napríklad mohla predstavovať sekcia 
online novín určená na komentáre, ak je 
zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, 
ktorú predstavuje uverejňovanie správ v 
rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa. 
Na účely tohto nariadenia by sa služba 
cloud computing nemala považovať za 
online platformu v prípadoch, keď 
umožnenie šírenia konkrétneho obsahu 
predstavuje nevýznamnú alebo vedľajšiu 
funkciu. Navyše v prípade, keď služby 
cloud computingu slúžia ako 
infraštruktúra, napríklad ako základné 
infraštruktúrne úložisko a počítačové 
služby internetovej aplikácie alebo online 
platformy, nemala by sa ako taká 
považovať takú, ktorá verejne šíri 
informácie uchovávané alebo spracúvané 
na žiadosť príjemcu aplikácie alebo 
online platformy, ktorej poskytuje hosting.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa ako taká nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 
pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 
ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu 
vopred určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Preto ak si prístup 
k informáciám vyžaduje registráciu alebo 
udelenie prístupu do skupiny 
používateľov, uvedené informácie by sa 
mali považovať za verejne šírené len 
vtedy, ak registrácia alebo udelenie 
prístupu pre používateľov, ktorí chcú 
získať prístup k daným informáciám, 
prebieha automaticky bez toho, aby 
rozhodnutie o tom, komu sa udelí prístup, 
robil človek. Informácie, na výmenu 
ktorých sa používajú interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, sa 
nepovažujú za verejne šírené. Informácie 
by sa mali považovať za šírené verejnosti v 
zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k 
tomu dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

__________________ __________________
39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Právna istota, ktorú 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb dáva horizontálny rámec 
podmienených výnimiek zo zodpovednosti 
stanovený v smernici 2000/31/ES, 
umožnila vznik mnohých nových služieb a 
ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. 
Tento rámec by sa preto mal zachovať. 
Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a 
uplatňovaní príslušných pravidiel na 
vnútroštátnej úrovni a v záujme 
jednoznačnosti a súdržnosti by sa však 
tento rámec mal začleniť do tohto 
nariadenia. Je tiež potrebné objasniť určité 
prvky tohto rámca so zreteľom na 
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

(16) Právna istota, ktorú 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb dáva horizontálny rámec 
podmienených výnimiek zo zodpovednosti 
stanovený v smernici 2000/31/ES, 
umožnila vznik mnohých nových služieb a 
ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. 
Tento rámec by sa preto mal zachovať. 
Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a 
uplatňovaní príslušných pravidiel na 
vnútroštátnej úrovni a v záujme 
jednoznačnosti, konzistentnosti, 
predvídateľnosti, prístupnosti a súdržnosti 
by sa však tento rámec mal začleniť do 
tohto nariadenia. Je tiež potrebné objasniť 
určité prvky tohto rámca so zreteľom na 
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, 
ako aj na vývoj technológií a trhu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Samotné zoraďovanie alebo 
zobrazovanie v určitom poradí či 
používanie odporúčacieho systému by sa 
však nemali považovať za kontrolu nad 
informáciami. Tieto výnimky by teda 
nemali byť dostupné, pokiaľ ide o 
zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré 
neposkytol príjemca služby, ale samotný 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
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vrátane prípadu, keď boli informácie 
vypracované v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
úmyselne spolupracuje s príjemcom 
služieb s cieľom vykonávať nezákonné 
činnosti, neposkytuje službu neutrálne, a 
preto by nemal mať možnosť využívať 
výnimky zo zodpovednosti stanovené v 
tomto nariadení.

(20) Ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
úmyselne spolupracuje s príjemcom 
služieb s cieľom vykonávať nezákonné 
činnosti, služba by sa mala považovať za 
neposkytovanú neutrálne a poskytovateľ 
by preto nemal mať možnosť využívať 
výnimky zo zodpovednosti stanovené v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešovanie“ by mal mať vtedy, 
ak nie je nijako zainteresovaný na 
prenášaných informáciách. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ku 
ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa 
nimi nemení integrita prenášaných 
informácií.

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešovanie“ by mal mať vtedy, 
ak nie je nijako zainteresovaný na obsahu 
prenášaných informácií. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ku 
ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa 
nimi nemení integrita prenášaných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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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, po uvedomení si 
nezákonnej povahy obsahu, čím získal 
skutočnú vedomosť alebo povedomie, by 
mal 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 s vysokou úrovňou 
ochrany spotrebiteľa a Charty 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 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 na základe 
skutočnej vedomosti, mali by profitovať z 
výnimiek zo zodpovednosti uvedených v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
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diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. 
V tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u spotrebiteľa viesť k takémuto 
presvedčeniu. Takéto presvedčenie môže 
vzniknúť napríklad vtedy, keď online 
platforma umožňujúca zmluvy na diaľku 
s obchodníkmi jasne nezobrazuje 
totožnosť obchodníka podľa tohto 
nariadenia alebo predáva produkt či 
službu vo vlastnom mene namiesto toho, 
aby používala meno obchodníka, ktorý ich 
dodáva, alebo ak poskytovateľ určuje 
konečnú cenu tovarov alebo služieb, ktoré 
poskytuje obchodník.

Pozmeňujúci návrh 21

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 

(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 len preto, že vedú 
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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 
bezpodmienečne odvolávať.

dobrovoľné vyšetrovanie z vlastného 
podnetu, ak sa tieto činnosti vykonávajú v 
dobrej viere a starostlivo a sprevádzajú ich 
dodatočné záruky proti nadmernému 
odstraňovaniu zákonného obsahu. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb by mali vynaložiť maximálne 
úsilie na zabezpečenie toho, aby v prípade 
použitia automatizovaných nástrojov na 
moderovanie obsahu bola technológia 
dostatočne spoľahlivá na maximálne 
možné obmedzenie chybovosti tam, kde sa 
informácie nesprávne považujú za 
nezákonný obsah. 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.

Pozmeňujúci návrh 22

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 
a otvorených 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 konkrétnemu poskytovateľovi, 
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. Poskytovatelia by 
preto mali konať tam, kde je to 
najvhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, 
„kešovanie“ alebo hostingovú službu.

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú okrem iného bezdrôtové miestne 
počítačové siete, služby systému 
doménových mien (DNS), správcov domén 
najvyššej úrovne, certifikačné orgány, 
ktoré vydávajú digitálne certifikáty, 
virtuálne súkromné siete, služby cloudovej 
infraštruktúry alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, 
„kešovanie“ alebo hostingovú službu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Jediná webová stránka alebo 
webové sídlo môžu obsahovať prvky, ktoré 
sa v rámci „obyčajného prenosu“, 
„kešovania“ alebo hostingových služieb 
označujú odlišne, a pravidlá výnimiek zo 
zodpovednosti by sa mali uplatňovať 
zodpovedajúcim spôsobom na každý 
z týchto prípadov. Vyhľadávač by 
napríklad mohol fungovať len ako služba 
„kešovanie“, pokiaľ ide o informácie 
zahrnuté do výsledkov vyhľadávania. 
Prvky zobrazené spolu s týmito 
výsledkami, napríklad online reklamy, by 
sa však naďalej označovali za hostingové 
služby.

Pozmeňujúci návrh 25

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 ani de 
iure, ani de facto nemali podliehať 
monitorovacej povinnosti. Toto sa netýka 
konkrétnej a riadne označenej 
monitorovacej povinnosti v konkrétnom 
prípade, pokiaľ je stanovená v aktoch 
Únie, a najmä nemá vplyv na príkazy 
vnútroštátnych orgánov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorými sa vykonávajú právne akty Únie, 
podľa podmienok ustanovených v tomto 
nariadení a ďalších právnych predpisov 
Únie považovaných za lex specialis. 
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. Členské štáty by 
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rovnako nemali brániť poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb 
v poskytovaní služieb šifrovaných bez 
medzifáz. Uplatňovanie účinného 
šifrovania údajov bez medzifáz je 
nevyhnutné pre dôveru v internet a 
bezpečnosť na internete a účinne bráni 
neoprávnenému prístupu tretích strán. 
Členské štáty by navyše s cieľom zaistiť 
efektívne digitálne súkromie nemali 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladať všeobecnú povinnosť 
obmedziť anonymné využívanie svojich 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
alebo správne orgány prikázať 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, aby konali proti určitým 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu alebo poskytli určité konkrétne 
informácie. Vnútroštátne právne predpisy, 
na základe ktorých sa takéto príkazy 
vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa 
čoraz častejšie riešia v cezhraničných 
situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy plnili 
účinným a efektívnym spôsobom tak, aby 
dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť 
svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali 
neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli 
nenáležite dotknuté práva a oprávnené 
záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť 
určité podmienky, ktoré by tieto príkazy 
mali spĺňať, a určité doplňujúce 
požiadavky týkajúce sa spracovania týchto 
príkazov.

(29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
alebo správne orgány prikázať 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, aby konali proti určitým 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu alebo poskytli určité konkrétne 
informácie. Vnútroštátne právne predpisy 
v súlade s právom Únie, ako aj Chartou 
základných práv EÚ a na základe ktorých 
sa takéto príkazy vydávajú, sa značne líšia 
a tieto príkazy sa čoraz častejšie riešia 
v cezhraničných situáciách. Na to, aby sa 
tieto príkazy plnili účinným a efektívnym 
spôsobom tak, aby dotknuté orgány 
verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a 
poskytovatelia nepodliehali neprimeranej 
záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite 
dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích 
strán, je potrebné stanoviť určité 
podmienky, ktoré by tieto príkazy mali 
spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky 
týkajúce sa spracovania týchto príkazov. 
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie 
vrátane Charty a najmä s nariadením (EÚ) 
2016/679, a so zákazom všeobecných 
povinností monitorovať informácie alebo 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú 
činnosť uvedenú v tomto nariadení. 
Podmienkami a požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
príkazy konať proti nezákonnému obsahu, 
nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) 2021/784 o 
riešení šírenia teroristického obsahu online 
alebo nariadenie (EÚ) 2017/2394, ktorým 
sa orgánom presadzovania práva v oblasti 
ochrany spotrebiteľa v členských štátoch 
udeľujú osobitné právomoci prikázať 
poskytovanie informácií, pričom 
podmienkami a požiadavkami, ktoré sa na 
príkazy na poskytnutie informácií 
vzťahujú, nie sú dotknuté iné akty Únie, v 
ktorých sa stanovujú podobné relevantné 
pravidlá pre konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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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. 
Navyše 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 v súlade s právom 
Únie vrátane smernice 2000/31/ES a 
Charty, 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. 
Výnimočne 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.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto 

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto 
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nariadenia týkajúce sa poskytovania 
informácií by preto nemali mať vplyv na 
príkazy týkajúce sa informácií o skupine 
príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne 
identifikovaní, vrátane príkazov na 
poskytnutie súhrnných informácií 
požadovaných na štatistické účely alebo 
tvorby politiky založenej na dôkazoch.

nariadenia týkajúce sa poskytovania 
informácií by preto nemali mať vplyv na 
príkazy týkajúce sa informácií o skupine 
príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne 
identifikovaní, vrátane príkazov na 
poskytnutie súhrnných informácií 
požadovaných na štatistické účely alebo 
tvorby politiky založenej na dôkazoch. 
Členské štáty by mali zabezpečiť úplné 
vykonávanie právneho rámca Únie 
týkajúceho sa dôvernosti komunikácie a 
súkromia na internete, ako aj ochrany 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov zakotvenej v smernici (EÚ) 
2016/680. Členské štáty by mali najmä 
rešpektovať práva jednotlivcov a 
novinárov a zdržať sa vyhľadávania 
informácií, ktoré by mohli poškodiť 
slobodu médií alebo slobodu prejavu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, ak sú určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb usadeným v 
inom členskom štáte, v zásade 
neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci , členského 

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, ako sa vymedzuje v práce 
Únie alebo členského štátu v súlade s 
právom Únie, ak sú určené 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb so sídlom v inom členskom štáte, 
by v zásade nemali obmedzovať slobodu 
týchto poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Príslušný orgán by mal 
doručiť príkaz na odstránenie priamo 
adresátovi a kontaktnému miestu 
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štátu v ktorom má poskytovateľ služieb 
sídlo, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

prostredníctvom akéhokoľvek 
elektronického prostriedku, ktorý 
umožňuje vyhotoviť písomný záznam za 
takých podmienok, ktoré umožnia 
poskytovateľovi služieb overiť pravosť, 
vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Táto 
požiadavku by mala byť splnená najmä 
využitím kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
910/2014. Týmto nariadením by nemali 
byť dotknuté pravidlá vzájomného 
uznávania a výkonu rozsudkov, najmä 
pokiaľ ide o právo odmietnuť uznanie a 
výkon príkazu konať proti nezákonnému 
obsahu, najmä ak je takýto príkaz v 
rozpore s verejným poriadkom v členskom 
štáte, v ktorom sa o uznanie alebo výkon 
žiada.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Toto nariadenie by nemalo brániť 
príslušným vnútroštátnym súdnym alebo 
správnym orgánom na základe 
príslušného práva Únie alebo členského 
štátu v súlade s právom Únie vydať príkaz 
na obnovenie obsahu, ak bol takýto obsah 
v súlade s podmienkami poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, ale 
poskytovateľ služieb ho nesprávne 
považoval za nezákonný a bol odstránený.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33b) S cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie tohto nariadenia by príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu a 
poskytovať informácie mali byť v súlade s 
právom Únie vrátane charty. Komisia by 
mala účinne reagovať na porušenia práva 
Únie prostredníctvom konaní o nesplnení 
povinnosti.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný, účinný, predvídateľný a vyvážený 
súbor harmonizovaných povinností 
náležitej starostlivosti. Účelom týchto 
povinností by malo byť najmä zaručenie 
rôznych cieľov verejnej politiky, ako je 
vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, 
bezpečnosť a dôvera príjemcov služby 
vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby 
povinnosti náležitej starostlivosti boli 
prispôsobené druhu a povahe dotknutej 
sprostredkovateľskej služby. Týmto 
nariadením sa preto stanovujú základné 
povinnosti vzťahujúce sa na všetkých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre 
poskytovateľov hostingových služieb a 
konkrétnejšie online platforiem a veľmi 
veľkých online platforiem. Pokiaľ 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vzhľadom na povahu svojich 
služieb a ich veľkosť spadajú do týchto 
rôznych kategórií, mali by dodržiavať 
všetky zodpovedajúce povinnosti 
stanovené v tomto nariadení. Tieto 
harmonizované povinnosti náležitej 
starostlivosti, ktoré by mali byť primerané 
a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie 
identifikovaných problémov verejnej 
politiky, ako sú ochrana oprávnených 
záujmov príjemcov služby, riešenie 
nezákonných praktík a ochrana základných 
práv online.

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby 
povinnosti náležitej starostlivosti boli 
prispôsobené druhu a povahe a rozsahu 
dotknutej sprostredkovateľskej služby. 
Týmto nariadením sa preto stanovujú 
základné povinnosti vzťahujúce sa na 
všetkých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ako aj 
dodatočné povinnosti pre poskytovateľov 
hostingových služieb a konkrétnejšie 
online platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem. Pokiaľ poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vzhľadom 
na povahu svojich služieb a ich veľkosť 
spadajú do týchto rôznych kategórií, mali 
by vo vzťahu k týmto službám dodržiavať 
všetky zodpovedajúce povinnosti 
stanovené v tomto nariadení. Tieto 
harmonizované povinnosti náležitej 
starostlivosti, ktoré by mali byť primerané 
a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie 
identifikovaných problémov verejnej 
politiky, ako sú ochrana oprávnených 
záujmov príjemcov služby, riešenie 
nezákonných praktík a ochrana základných 
práv online.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesto a o svojom kontaktnom mieste 

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby určili jednotné kontaktné 
miesto a zverejnili príslušné a aktuálne 
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zverejnili príslušné informácie vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

informácie o svojom kontaktnom mieste 
zverejnili príslušné informácie vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Takéto informácie by sa 
mali oznámiť koordinátorovi digitálnych 
služieb v členskom štáte sídla. Kontaktné 
miesto môžu využívať aj dôveryhodní 
nahlasovatelia a profesionálne subjekty, 
ktoré sú s poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb v osobitnom 
vzťahu. Malo by byť možné, aby to bolo to 
isté kontaktné miesto ako sa vyžaduje 
podľa iných aktov Únie. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
mať takisto povinnosť určiť jednotné 
kontaktné miesto pre príjemcov služieb, 
ktoré umožní rýchlu, priamu a efektívnu 
komunikáciu, a to najmä ľahko 
prístupnými prostriedkami, ako je 
telefónne číslo, e-mailové adresy, 
elektronické kontaktné formuláre, 
chatboty alebo rýchle správy. To, kedy 
používateľ komunikuje s chatbotmi, by 
malo byť explicitne uvedené. S cieľom 
uľahčiť rýchlu, priamu a efektívnu 
komunikáciu by príjemcovia služieb 
nemali byť konfrontovaní zdĺhavými 
telefonickými menu ani skrytými 
kontaktnými informáciami. Telefonické 
menu by mali vždy zahŕňať možnosť 
hovoriť s človekom. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
umožniť príjemcom služieb vybrať si 
prostriedky priamej a efektívnej 
komunikácie, ktoré nevyužívajú iba 
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automatické nástroje. Táto požiadavka by 
nemala mať vplyv na vnútornú 
organizáciu poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb vrátane 
možnosti využívať služby tretích strán na 
poskytovanie tohto komunikačného 
systému, ako sú externí poskytovatelia 
služieb a call centrá.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto.

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto. Malo by byť možné, 
aby právny zástupca mal poverenie od 
viac ako jedného poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb v súlade s 
vnútroštátnym právom za predpokladu, že 
takíto poskytovatelia sú považovaní za 
mikropodniky, malé alebo stredné podniky 
podľa vymedzenia v odporúčaní 
2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Hoci by sa v zásade mala (38) Hoci by sa v zásade mala 
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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.

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. 
Predovšetkým je dôležité zabezpečiť, aby 
obchodné podmienky boli vypracované 
jasným a jednoznačným 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.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne vypracovať správu 
v štandardizovanom a strojovo čitateľnom 
formáte o moderovaní obsahu, ktoré 
uskutočňujú, a o opatreniach, ktoré prijali 
v dôsledku uplatňovania a presadzovania 
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predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40.

svojich obchodných podmienok. Aby sa 
však predišlo neprimeranému zaťaženiu, 
nemali by sa tieto povinnosti podávať 
správy o transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40, ktorí 
však zároveň nie sú považovaní za veľmi 
veľké online platformy.

__________________ __________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Príjemcovia služby by pri 
používaní služby mali mať možnosť 
slobodného, samostatného a 
informovaného rozhodovania alebo 
výberu a poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb nesmú 
používať žiadne prostriedky, a to ani na 
svojom rozhraní, na narušenie alebo 
oslabenie tohto rozhodovania. Pri 
interakcii so sprostredkovateľskými 
službami by príjemcovia služby mali byť 
oprávnení najmä urobiť takéto 
rozhodnutie, okrem iného o prijatí 
a zmene obchodných podmienok, 
reklamných praktík, súkromí a iných 
nastaveniach, ako aj odporúčacích 
systémoch. Určité praktiky však zvyčajne 
využívajú kognitívnu zaujatosť 
a príjemcov služby nabádajú k nákupu 
tovarov a služieb, o ktoré nemajú záujem, 
alebo k prezradeniu osobných informácií, 
ktoré by radšej neposkytli. 
Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb by preto malo byť zakázané, aby 
príjemcov služby zavádzali alebo k 
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niečomu nabádali a aby deformovali 
alebo narúšali samostatnosť, 
rozhodovanie alebo výber príjemcov 
služby prostredníctvom štruktúry, dizajnu 
alebo funkcií online rozhrania alebo jeho 
časti (ďalej len „temné vzorce“). Sem by 
však bez obmedzenia mali patriť klamlivý 
dizajn, ktorý príjemcov smeruje k úkonom 
výhodným pre poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, ale ktoré 
nemusia byť v záujme príjemcov, a ktoré 
prezentujú možnosti výberu iným ako 
neutrálnym spôsobom, ako je napríklad 
vizuálne zvýraznená možnosť súhlasu, 
opakované navádzanie príjemcov na 
rozhodnutie alebo urgovanie ich 
rozhodnutia zavedením oveľa 
náročnejšieho postupu na zrušenie služby 
ako je jej objednanie. Pravidlá ochrany 
pred temnými modelmi by sa však nemali 
chápať tak, že by poskytovateľom mali 
brániť v priamej komunikácii s 
používateľmi a v ponúkaní nových alebo 
dodatočných služieb. Malo by 
predovšetkým byť možné znovu sa v 
primeranom čase obrátiť na používateľa, 
a to aj v prípade, že používateľ odmietol 
poskytnúť súhlas s konkrétnymi účelmi 
spracovania údajov podľa nariadenia 
(EÚ) 2016/679. Komisia by mala byť 
splnomocnená prijať delegovaný akt s 
cieľom vymedziť praktiky, ktoré by sa 
mohli považovať za temné modely.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 



RR\1246056SK.docx 39/1008 PE693.594v02-00

SK

rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Povinnosť 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení by sa mala uplatňovať 
napríklad na služby uchovávania a 
zdieľania súborov, služby webového 
hostingu, reklamné servery a webové sídla 
na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli ľahko 
prístupné, komplexné a používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich na základe vlastného posúdenia 
skonštatovať, že predmetný obsah je 
zjavne nezákonný bez ďalšieho právneho 
alebo faktického skúmania informácií 
uvedených v oznámení a tento obsah 
odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup 
(ďalej len „opatrenie“). Takýto 
mechanizmus by mal obsahovať jasne 
identifikovateľný mechanizmus 
nahlasovania umiestnený v blízkosti 
predmetného obsahu, ktorý umožní rýchle 
a jednoduché oznámenie informácií, ktoré 
sa podľa práva Únie alebo členského 
štátu považujú za nezákonný obsah. Za 
predpokladu, že sú splnené požiadavky 
kladené na oznámenia, malo by byť možné, 
aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení, 
aby sa tak zabezpečilo účinné fungovanie 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení. Hoci jednotlivci by mali mať 
vždy možnosť podávať oznámenia 
anonymne, takéto oznámenia by nemali 
viesť k získaniu skutočnej vedomosti, s 
výnimkou informácií, o ktorých sa 
predpokladá, že sa týkajú niektorého z 
trestných činov uvedených v smernici 
2011/93/EÚ. Povinnosť zaviesť 
mechanizmy oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mala uplatňovať napríklad 
na služby uchovávania a zdieľania 
súborov, služby webového hostingu, 
reklamné servery a webové sídla na 
ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
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nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Oznámenia by však mali byť 
určené aktérovi, ktorý je z technického a 
prevádzkového hľadiska schopný konať 
a ktorý má najbližší vzťah k príjemcovi 
služby, ktorá poskytla túto informáciu 
alebo obsah. Takíto poskytovatelia 
hostingových služieb by mali presmerovať 
takéto oznámenia na konkrétnu online 
platformu a informovať koordinátora 
digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40b) Okrem toho by sa poskytovatelia 
hostingových služieb mali snažiť konať 
len proti oznámeným informáciám. Ak je 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu 
k jednotlivým informáciám technicky 
alebo prevádzkovo možné z právnych 
alebo technologických dôvodov, ako sú 
služby uchovávania a zdieľania 
šifrovaných súborov a údajov, 
poskytovatelia hostingových služieb by 
mali príjemcu služby o takomto oznámení 
informovať a požadovať prijatie opatrení.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné, objektívne, nesvojvoľné a 
nediskriminačné spracovanie oznámení na 
základe pravidiel, ktoré sú jednotné, 
transparentné a jasné a ktoré poskytujú 
spoľahlivé záruky na ochranu práv a 
oprávnených záujmov všetkých dotknutých 
strán, najmä ich základných práv 
zaručených chartou, a to bez ohľadu na 
členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali reagovať na oznámenia 
bez zbytočného odkladu pri súčasnom 
zohľadnení druhu oznámeného 
nezákonného obsahu a naliehavosti prijať 
opatrenie. Poskytovateľ hostingových 
služieb by mal fyzickú alebo právnickú 
osobu, ktorá oznámila konkrétny obsah, 
informovať o svojom rozhodnutí, a to bez 
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zbytočného odkladu po prijatí 
rozhodnutia, či na základe oznámenia 
konať alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť alebo 
zablokovať informácie, ktoré poskytol 
príjemca služby, alebo k nim znemožniť 
prístup, napríklad po prijatí oznámenia 
alebo konajúc z vlastnej iniciatívy, a to aj 
prostredníctvom automatizovaných 
prostriedkov, mal by vzhľadom na 
negatívne dôsledky, ktoré takéto 
rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj 
pokiaľ ide o výkon jeho základného práva 
na slobodu prejavu, informovať príjemcu o 
svojom rozhodnutí, jeho dôvodoch a 
dostupných možnostiach uplatnenia 
prostriedkov nápravy na napadnutie 
rozhodnutia. Táto povinnosť by sa mala 
uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
považujú za nezákonný obsah alebo za 
nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy.

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nim znemožniť prístup, degradovať ich 
alebo zaviesť iné opatrenia v súvislosti s 
informáciami, ktoré poskytol príjemca 
služby, napríklad po doručení oznámenia 
alebo z vlastnej iniciatívy, a to aj 
automatickými prostriedkami, ktoré sa 
ukázali ako účinné, primerané a presné, 
mal by vzhľadom na negatívne dôsledky, 
ktoré takéto rozhodnutia môžu mať pre 
príjemcu, a to aj pokiaľ ide o výkon jeho 
základného práva na slobodu prejavu, 
jasne a používateľsky ústretovo 
informovať príjemcu o svojom rozhodnutí, 
jeho dôvodoch a dostupných možnostiach 
uplatnenia prostriedkov nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by 
sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
považujú za nezákonný obsah alebo za 
nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy. Táto povinnosť by sa 
však nemala uplatňovať za niektorých 
okolností, konkrétne keď je obsah 
klamlivý, je súčasťou rozsiahleho 
komerčného obsahu alebo keď justičný 
orgán alebo orgán presadzovania práva 
ho požiadal, aby príjemcu z dôvodu 
prebiehajúceho trestného vyšetrovania až 



RR\1246056SK.docx 43/1008 PE693.594v02-00

SK

do jeho ukončenia neinformoval. Ak 
poskytovateľ hostingovej služby nemá 
informácie potrebné na informovanie 
príjemcu na trvanlivom nosiči, nemalo by 
sa to od neho vyžadovať.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Poskytovateľ hostingových služieb 
môže v niektorých prípadoch, napríklad 
na základe oznámenia oznamujúcej 
strany alebo vlastných dobrovoľných 
opatrení, získať informácie o určitej 
činnosti príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov 
nezákonného obsahu, ktoré vzhľadom na 
všetky relevantné okolnosti, o ktorých je 
online platforma informovaná, primerane 
odôvodňujú podozrenie, že príjemca 
mohol spáchať, môže páchať alebo 
pravdepodobne spácha závažný trestný čin 
bezprostredne ohrozujúci život alebo 
bezpečnosť osoby, ako sú napríklad 
trestné činy uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ44. V takýchto prípadoch by 
poskytovateľ hostingových služieb mal 
o takomto podozrení bezodkladne 
informovať príslušné orgány 
presadzovania práva a na požiadanie im 
poskytnúť všetky relevantné informácie, 
ktoré má k dispozícii, prípadne aj 
príslušný obsah a vysvetlenia svojho 
podozrenia, a pokiaľ nie je určené inak, 
obsah odstrániť alebo k nemu znemožniť 
prístup. Informácie, ktoré oznámil 
poskytovateľ hostingových služieb, by sa 
nemali použiť na iné účely než sú účely v 
priamej súvislosti s oznámeným 
individuálnym závažným trestným činom. 
Toto nariadenie neposkytuje právny 
základ na profilovanie príjemcov služieb 
na účely možného zisťovania trestných 
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činov zo strany online platforiem, ktoré sú 
poskytovateľmi hostingových služieb. Pri 
informovaní orgánov presadzovania práva 
by poskytovatelia hostingových služieb 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo členských 
štátov na ochranu práv a slobôd 
jednotlivcov. Ako pomoc pre oznamovanie 
o podozreniach z trestných činov by 
členské štáty mali Komisii notifikovať 
zoznam svojich príslušných orgánov 
presadzovania práva alebo justičných 
orgánov.
__________________
1 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
povinnosti vzťahovali len na tých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, u ktorých by bol prínos vyšší ako 
záťaž poskytovateľa, by Komisia mala byť 
oprávnená poskytnúť výnimku 
z požiadaviek kapitoly III, a to v celom 
rozsahu alebo čiastočne, tým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, ktorými sú neziskové subjekty 
alebo stredné podniky, no nepredstavujú 
systémové riziko súvisiace s nezákonným 
obsahom a s nezákonným obsahom 
prichádzajú do styku v obmedzenej miere. 
Poskytovatelia by mali uviesť 
opodstatnené dôvody, pre ktoré by im 
výnimka mala byť udelená, a svoju 
žiadosť poslať najskôr svojim 
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koordinátorom digitálnych služieb v 
krajine pôsobenia na predbežné 
posúdenie. Komisia by mala takúto 
žiadosť preskúmať s prihliadnutím na 
predbežné posúdenie koordinátorov 
digitálnych služieb v krajine pôsobenia. 
Predbežné posúdenie by sa malo zaslať 
Komisii spolu so žiadosťou. Komisia by 
mala takúto žiadosť o výnimku 
monitorovať a mať právo výnimku 
kedykoľvek zrušiť. Komisia by mala viesť 
verejný zoznam všetkých vydaných 
výnimiek a ich podmienok.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Sem by mali 
patriť rozhodnutia online platforiem, 
ktorými sa spotrebiteľom umožňuje 
uzatvárať na diaľku zmluvy s 
obchodníkmi na pozastavenie ich služieb 
obchodníkom. Od online platforiem by sa 
preto malo vyžadovať, aby zabezpečili 
vnútorné systémy vybavovania sťažností, 
ktoré spĺňajú určité podmienky zamerané 
na zaistenie toho, aby systémy boli ľahko 
dostupné a prinášali rýchle, 
nediskriminačné, nesvojvoľné a 
spravodlivé výsledky do desiatich dní, 
začínajúc dňom, keď bola online 
platforme doručená sťažnosť. Okrem toho 
by sa mala stanoviť možnosť v dobrej viere 
vstúpiť do mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností spravodlivým 
a nákladovo efektívnym spôsobom a v 
primeranej lehote, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
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uvedenými prostriedkami nejako dotknutá. vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

Pozmeňujúci návrh 50

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 
oznamovateľmi 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 
oznamovateľov 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 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 

(46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú 
potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými 
oznamovateľmi konajúcimi v rámci ich 
určenej odbornosti prostredníctvom 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení, ktoré sa vyžadujú v tomto 
nariadení, riešili prednostne a urýchlene, s 
ohľadom na riadny proces a bez toho, aby 
bola dotknutá požiadavka spracúvať všetky 
oznámenia predložené v rámci týchto 
mechanizmov a prijímať rozhodnutia k 
týmto oznámeniam objektívne. Štatút 
dôveryhodných oznamovateľov by sa 
nemal udeľovať jednotlivcom, ale na 
obdobie dvoch rokov 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 a majú transparentnú 
štruktúru financovania. Koordinátor 
digitálnych služieb by mal mať možnosť 
obnoviť štatút, ak dotknutý dôveryhodný 
oznamovateľ naďalej spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia. Takéto subjekty môžu 
byť svojou povahou verejné, ako sú v 
prípade teroristického obsahu jednotky pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 
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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 oznamovateľa by sa mohol 
udeliť organizáciám priemyslu a nositeľov 
práv, ak preukážu, že spĺňajú príslušné 
podmienky. Pravidlá tohto nariadenia o 
dôveryhodných oznamovateľoch by sa 
nemali chápať tak, že bránia online 
platformám v tom, aby podobným 
spôsobom zaobchádzali s oznámeniami 
predloženými subjektmi alebo 
jednotlivcami, ktorým štatút 
dôveryhodného oznamovateľa 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) 2016/79443.

práva alebo Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(ďalej len „Europol“), alebo môžu byť 
mimovládnymi organizáciami, 
organizáciami spotrebiteľov 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. Dôveryhodní 
oznamovatelia by mali zverejňovať 
podrobné zrozumiteľné správy o 
oznámeniach predložených podľa článku 
14. V uvedených správach by sa mali 
uvádzať informácie, ako sú oznámenia 
zaradené do kategórií podľa subjektu 
poskytovateľa hostingových služieb, 
druhu oznámeného obsahu, právnych 
ustanovení, ktoré má dotknutý obsah 
porušovať, a opatrenia, ktoré 
poskytovateľ prijal. Správy by mali 
obsahovať aj informácie o každom 
možnom konflikte záujmov a zdrojoch 
financovania, ako aj postup, ktorý má 
dôveryhodný oznamovateľ zavedený na 
zachovanie svojej nezávislosti. Pokiaľ ide 
o práva duševného vlastníctva, štatút 
dôveryhodného oznamovateľa by sa mohol 
udeliť organizáciám priemyslu a nositeľov 
práv, ak preukážu, že spĺňajú príslušné 
podmienky a dodržiavajú výnimky 
a obmedzenia práv duševného vlastníctva. 
Pravidlá tohto nariadenia o dôveryhodných 
oznamovateľoch by sa nemali chápať tak, 
že bránia online platformám v tom, aby 
podobným spôsobom zaobchádzali s 
oznámeniami predloženými subjektmi 
alebo jednotlivcami, ktorým štatút 
dôveryhodného oznamovateľa 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) 2016/79443.Na 
zamedzenie zneužívania statusu 
dôveryhodného oznamovateľa by malo 
byť možné takýto status pozastaviť, keď 
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koordinátor digitálnych služieb začne 
vyšetrovanie na základe legitímnych 
dôvodov. Pozastavenie by nemalo byť 
dlhšie ako čas potrebný na vedenie 
vyšetrovania a malo by pokračovať, ak 
koordinátor digitálnych služieb v krajine 
pôsobenia dospeje k záveru, že predmetný 
subjekt by sa mohol naďalej považovať za 
dôveryhodného oznamovateľa.

__________________ __________________
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).

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Striktné uplatňovanie 
univerzálneho dizajnu pre všetky nové 
technológie a služby by malo zabezpečiť 
úplný, rovnocenný a neobmedzený prístup 
pre všetkých potenciálnych zákazníkov 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
pri plnom zohľadnení ich prirodzenej 
dôstojnosti a rozmanitosti. Je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby poskytovatelia online 
platforiem, ktorí poskytujú služby v Únii, 
tieto služby koncipovali a poskytovali v 
súlade s požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v smernici (EÚ) 2019/882. 
Najmä poskytovatelia online platforiem by 
mali zabezpečiť, aby poskytované 
informácie, poskytované formuláre a 
postupy podľa tohto nariadenia boli 
prístupné tak, že ich osoby so zdravotným 
postihnutím budú môcť ľahko nájsť a 
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pochopiť.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné, 
primerané a účinné záruky. Zneužívanie 
služieb online platforiem by sa mohlo 
zistiť v súvislosti s často poskytovaným 
nezákonným obsahom, ak je zrejmé, že 
tento obsah je nezákonný, bez vykonania 
podrobnej právnej alebo skutkovej 
analýzy. Oznámenia alebo sťažnosti by sa 
mali považovať za zjavne neopodstatnené, 
ak je aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali byť 
oprávnené dočasne alebo za obmedzeného 
počtu okolností natrvalo zastaviť ich 
príslušné činnosti. Tým nie je dotknutá 
sloboda online platforiem určovať si 
obchodné podmienky a v prípade 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
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zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Online platforma sa v niektorých 
prípadoch, napríklad z oznámenia 
oznamujúcej strany alebo prostredníctvom 
svojich vlastných dobrovoľných opatrení, 
získať informácie týkajúce sa určitej 
činnosti príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov 
nezákonného obsahu, ktoré vzhľadom na 
všetky relevantné okolnosti, o ktorých má 
online platforma vedomosť, primerane 
odôvodňujú podozrenie, že príjemca 
mohol spáchať, môže páchať alebo 
pravdepodobne spácha závažný trestný čin 
ohrozujúci život alebo bezpečnosť nejakej 
osoby, ako sú napríklad trestné činy 
uvedené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. V 
takýchto prípadoch by online platforma 
mala o takomto podozrení bezodkladne 
informovať príslušné orgány 
presadzovania práva a poskytnúť im 
všetky relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii, prípadne vrátane príslušného 
obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. 
Toto nariadenie neposkytuje právny 
základ na profilovanie príjemcov služieb 
na účely možného zisťovania trestných 

vypúšťa sa
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činov online platformami. Pri 
informovaní orgánov presadzovania práva 
by online platformy mali dodržiavať aj 
ďalšie uplatniteľné pravidlá práva Únie 
alebo vnútroštátneho práva na ochranu 
práv a slobôd fyzických osôb. 
___________
1 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby 
boli títo obchodníci vysledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
hlásení o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby 
dostali dodatočné informácie o 
obchodníkovi a o produktoch a službách, 
ktoré plánujú na platforme ponúkať. Od 
online platformy by sa preto malo 
vyžadovať, aby získavala informácie o 
názve, telefónnom čísle a elektronickej 
pošte hospodárskeho subjektu a o druhu 
produktu alebo služby, ktoré má 
obchodník v úmysle ponúkať na online 
platforme. Pred poskytnutím služieb 
obchodníkovi by mal prevádzkovateľ 
online platformy urobiť maximum na 
overenie toho, či sú informácie od 
obchodníka spoľahlivé. Okrem toho by 
platforma mala prijať primerané 
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osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

opatrenia, ako sú prípadné náhodné 
kontroly, s cieľom identifikovať 
nezákonný obsah a zabrániť jeho výskytu 
na jej rozhraní. Plnenie povinností 
zabezpečiť vysledovateľnosť 
obchodníkov, produktov a služieb by malo 
platformám, ktoré spotrebiteľom 
umožňujú uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, uľahčiť dodržiavať 
povinnosť informovať spotrebiteľov o 
totožnosti ich zmluvnej strany stanovenej 
v smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ, ako aj povinností 
stanovených podľa nariadenia (EÚ) č. 
1215/2012, pokiaľ ide o členský štát, v 
ktorom si spotrebitelia môžu uplatňovať 
spotrebiteľské práva. Požiadavka 
poskytovať nevyhnutné informácie by sa 
mala vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí 
na základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec a ktoré 
nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov po 
ukončení vzťahu s obchodníkom, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s priamym 
oprávneným záujmom, a to aj na základe 
príkazov na poskytnutie informácií 
uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy skôr, 
než umožnia zobrazovať produkty alebo 
služby na svojom online rozhraní, mali 
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dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení 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. Od 
príslušných online platforiem by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení 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. Od 
príslušných online platforiem by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
maximálne úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať 
používateľsky prístupným spôsobom tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
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1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50a) Online platformy, ktoré 
spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s 
obchodníkmi zmluvy na diaľku, by mali 
preukázať maximálne úsilie na 
zabránenie šíreniu nezákonných výrobkov 
a služieb obchodníkmi v súlade so 
zásadou „žiadne všeobecné 
monitorovanie“. Príslušné online 
platformy by mali príjemcov informovať o 
tom, ak služba alebo produkt, ktoré získali 
prostredníctvom ich služieb, sú 
nezákonné.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je ako taká 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Nové reklamné 
modely vyvolali zmeny v spôsobe 
prezentovania informácií a vytvorili nové 
vzory zberu osobných údajov a obchodné 
modely, ktoré by mohli mať negatívny 
vplyv na súkromie, osobnú nezávislosť, 
demokraciu a kvalitné spravodajstvo a 
uľahčiť manipuláciu a diskrimináciu. 
Preto je potrebné dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť na online reklamných 
trhoch a vykonať nezávislý výskum s 
cieľom posúdiť účinnosť behaviorálnej 
reklamy. Okrem požiadaviek 
vyplývajúcich z článku 6 smernice 
2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje, ako aj 
totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby, 
ktorá reklamu financuje. Príjemcovia 
služieb by okrem toho mali mať ľahký 
prístup k informáciám o hlavných 
parametroch používaných na určenie toho, 
že sa im má zobraziť konkrétna reklama, 
ktoré by im mali poskytnúť zmysluplné 
vysvetlenia logiky použitej na tento účel, a 
to aj vtedy, keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
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týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené. 
Okrem týchto informačných povinností by 
online platformy mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia služby mohli odmietnuť alebo 
odvolať svoj súhlas na účely cielenej 
reklamy v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 spôsobom, ktorý nie je zložitejší 
ani časovo náročnejší než udelenie ich 
súhlasu. Online platformy by tiež nemali 
používať osobné údaje na komerčné účely 
súvisiace s priamym marketingom, 
profilovaním a reklamou cielenou 
behaviorálne na maloletých. Online 
platforma by nemala byť povinná 
uchovávať, získavať alebo spracúvať 
dodatočné informácie s cieľom posúdiť 
vek príjemcu služby.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52a) Základnou črtou činnosti online 
platformy je spôsob, akým sú informácie 
priorizované a prezentované v jej online 
rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu 
prístupu k informáciám pre príjemcov 
služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa 
informácie poskytnuté príjemcami 
spracujú inak. Takéto odporúčacie 
systémy môžu mať významný vplyv na 
schopnosť príjemcov získavať informácie 
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a vstupovať s nimi do interakcie online. 
Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri 
rozširovaní určitých posolstiev, virálnom 
šírení informácií a stimulácii online 
správania. Online platformy by následne 
mali zabezpečiť, aby príjemcovia 
pochopili, aký vplyv má odporúčací 
systém na spôsob zobrazovania 
informácií, a aby mohli ovplyvňovať 
spôsob, akým sa im informácie 
predkladajú. Mali by jasne a 
zrozumiteľne predstaviť hlavné 
parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa ich 
informácie priorizujú.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú primerané alternatívne 
a menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

Pozmeňujúci návrh 60
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom.

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom. Priemerný 
mesačný počet príjemcov služieb by mal 
preto odrážať skutočný počet príjemcov 
oslovených danou službou buď tým, že 
boli vystavení obsahu, alebo tým, že 
poskytli obsah šírený v rozhraniach 
platforiem v danom časovom období.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
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založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia, ak je 
zmiernenie možné bez nepriaznivého 
vplyvu na základné práva.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať 
štyri kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením a 
zväčšovaním nezákonného obsahu, ako je 
napríklad šírenie materiálu obsahujúceho 
pohlavné zneužívanie detí alebo 
nezákonných nenávistných prejavov, a 
vykonávaním nezákonných činností, ako je 
predaj produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
nebezpečných a falšovaných výrobkov a 
nezákonný obchod so zvieratami. Bez 
toho, aby bola dotknutá osobná 
zodpovednosť príjemcu služieb veľmi 
veľkých online platforiem za možnú 
nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
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Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

kategória sa týka skutočného a 
predvídateľného vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, slobody tlače, ľudskej 
dôstojnosti, práva na súkromný život, 
práva na rodovú rovnosť, práva na 
ochranu údajov, práva na nediskrimináciu 
a práv dieťaťa. Takéto riziká môžu 
vzniknúť napríklad v súvislosti s 
uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
občiansku diskusiu, volebné procesy, 
verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých 
vzhľadom na potrebu chrániť verejný 
poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy. Štvrtá kategória rizík sa týka 
všetkých skutočných a predvídateľných 
negatívnych účinkov na ochranu 
verejného zdravia vrátane behaviorálnych 
závislostí v dôsledku nadmerného 
využívania služby alebo iných závažných 
negatívnych účinkov na telesnú, duševnú, 
sociálnu a finančnú pohodu tejto osoby.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými oznamovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
oznamovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky, ak je zmiernenie možné bez 
nepriaznivého vplyvu na základné práva. 
V rámci takýchto zmierňujúcich opatrení 
by veľmi veľké online platformy mali 
zvážiť napríklad zlepšenie alebo iné 
prispôsobenie koncepcie a fungovania 
moderovania obsahu, algoritmických 
odporúčacích systémov a online rozhraní 
tak, aby odrádzali od šírenia nezákonného 
obsahu a obsahu, ktorý nie je v súlade s 
ich obchodnými podmienkami. Mali by 
zvážiť aj zmierňujúce opatrenia pre 
prípad nesprávneho fungovania alebo 
úmyselnej manipulácie a využívania 
služby alebo v prípade rizík spojených so 
plánovanou prevádzkou služby vrátane 
zväčšovania nezákonného obsahu, obsahu 
v rozpore s ich obchodnými podmienkami 
alebo akéhokoľvek iného obsahu s 
negatívnymi účinkami, a to prispôsobením 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
prispôsobením svojich obchodných 
podmienok a politík moderovania obsahu 
a spôsobu presadzovania týchto politík, 
pričom by pre príjemcov služby mali byť 
plne transparentné. Môžu do nich zahrnúť 
aj nápravné opatrenia, ako napríklad 
zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s 
konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, 
ako napríklad zlepšenie viditeľnosti 
spoľahlivých informačných zdrojov. Veľmi 
veľké online platformy môžu posilniť svoje 
vnútorné procesy alebo dohľad nad 
ktoroukoľvek zo svojich činností, najmä 
pokiaľ ide o odhaľovanie systémových 
rizík. Môžu tiež iniciovať alebo 
zintenzívniť spoluprácu s dôveryhodnými 
oznamovateľmi, organizovať školenia a 
výmeny skúseností s organizáciami 
dôveryhodných oznamovateľov a 
spolupracovať s inými poskytovateľmi 
služieb, a to aj iniciovaním vzniku kódexov 



PE693.594v02-00 62/1008 RR\1246056SK.docx

SK

pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

správania alebo iných samoregulačných 
opatrení či pripojením sa k existujúcim 
kódexom alebo opatreniam. O voľbe 
opatrení by mala naďalej rozhodovať 
veľmi veľká online platforma. Všetky 
prijaté opatrenia by mali byť v súlade s 
požiadavkami tohto nariadenia týkajúcimi 
sa náležitej starostlivosti a mali by byť 
účinné a vhodné na zmiernenie zistených 
špecifických rizík v záujme ochrany 
verejného poriadku, ochrany súkromia a 
boja proti podvodným a klamlivým 
obchodným praktikám a mali by byť 
primerané vzhľadom na hospodársku 
kapacitu veľmi veľkej online platformy a 
potrebu predísť zbytočným obmedzeniam 
využívania jej služieb, pričom by mali 
náležite zohľadňovať potenciálne 
negatívne účinky na základné práva 
príjemcov služieb. Komisia by mala 
vyhodnotiť vykonávanie a účinnosť 
zmierňujúcich opatrení a keď usúdi, že sú 
na riešenie daného systémového rizika 
nevhodné alebo neúčinné, vydať 
odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

(59) Veľmi veľké online platformy by 
za účasti zástupcov príjemcov služieb, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali podľa potreby 
vykonávať vlastné posúdenia rizík a 
navrhovať vlastné opatrenia na ich 
zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
overenie nezávislými odborníkmi by sa 
veľmi veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie 
akýchkoľvek doplnkových záväzkov 
prijatých na základe kódexov správania a 
krízových protokolov zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého auditu. 
Audítorovi by mali by poskytnúť prístup k 
všetkým relevantným údajom potrebným 
na riadne vykonanie auditu. Audítori by 
mali mať možnosť využívať aj iné zdroje 
objektívnych informácií vrátane štúdií 
preverených výskumných pracovníkov. 
Audítori by mali zaručiť dôvernosť, 
bezpečnosť a integritu informácií, napr. 
obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri 
plnení svojich úloh, a mali by mať 
potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Audítori 
by mali byť nezávislí, aby boli schopní 
vykonávať svoje úlohy primeraným a 
dôveryhodným spôsobom. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
overenie nezávislými odborníkmi by sa 
veľmi veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého vonkajšieho 
auditu. V rámci auditov by sa mala 
posudzovať najmä jasnosť, jednotnosť a 
predvídateľné presadzovanie podmienok 
poskytovania služby, úplnosť, 
metodológia a konzistentnosť povinností 
týkajúcich sa podávania správ o 
transparentnosti, presnosť, 
predvídateľnosť a jasnosť následných 
opatrení poskytovateľa pre príjemcov 
služieb a poskytovateľov oznámení 
týkajúcich sa oznámení o nezákonnom 
obsahu a porušeniach podmienok 
poskytovania služieb, presnosť 
klasifikácie odstraňovaných informácií, 
interný mechanizmus vybavovania 
sťažností, interakcia s dôveryhodnými 
oznamovateľmi a starostlivosť o 
overovanie vysledovateľnosti 
obchodníkov, primeranosť a správnosť 
posudzovania rizík, primeranosť a 
účinnosť opatrení prijatých na 
zmiernenie rizík a v prípade potreby 
akékoľvek doplňujúce záväzky prijaté 
podľa kódexov správania a krízových 
protokolov. Preverenému audítorovi by 
mali poskytnúť prístup k všetkým 
relevantným údajom potrebným na riadne 
vykonanie auditu. Audítori by mali mať 
možnosť využívať aj iné zdroje 
objektívnych informácií vrátane štúdií 
preverených výskumných pracovníkov. 
Preverení audítori by mali zaručiť 
dôvernosť, bezpečnosť a integritu 
informácií, napr. obchodných tajomstiev, 
ktoré získajú pri plnení svojich úloh, a mali 
by mať potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Táto 
záruka by nemala byť prostriedkom na 
obchádzanie možnej povinnosti auditu 
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veľmi veľkých online platforiem podľa 
tohto nariadenia. Aby audítori by mohli 
vykonávať svoje úlohy primerane a 
dôveryhodne, mali byť právne a finančne 
nezávislí a nemali by byť v konflikte so 
záujmami príslušnej veľmi veľkej online 
platformy a iných veľmi veľkých online 
platforiem.  Navyše by preverení audítori 
a ich zamestnanci nemali poskytovať 
služby žiadnej auditovanej veľmi veľkej 
online platforme po dobu 12 mesiacov 
pred auditom. Mali by sa tiež zaviazať, že 
nebudú pracovať pre auditovanú veľmi 
veľkú online platformu, profesijnú 
organizáciu alebo obchodné združenie, 
ktorých je platforma členom, po dobu 12 
mesiacov od skončenia svojho pôsobenia v 
audítorskej organizácii. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Správa by podľa možnosti mala 
obsahovať opis konkrétnych prvkov, 
ktorých audit nebolo možné vykonať, a 
vysvetlenie dôvodu.  Mala by obsahovať 
audítorské stanovisko založené na 
záveroch získaných z audítorských 
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v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo 
poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov 
vyplýva, že veľmi veľká online platforma 
plní povinnosti stanovené v tomto 
nariadení alebo prípadne všetky záväzky, 
ktoré prijala na základe kódexu správania 
alebo krízového protokolu, a to najmä tým, 
že identifikuje, hodnotí a zmierňuje 
systémové riziká, ktoré predstavuje jej 
systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť 
do správy poznámky, ktoré nemajú 
podstatný vplyv na výsledok auditu, malo 
by sa kladné stanovisko doplniť 
pripomienkami. Záporné stanovisko by sa 
malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, 
že veľmi veľká online platforma nie je v 
súlade s týmto nariadením alebo neplní 
prijaté záväzky. Ak audítor nebol v 
stanovisku schopný dospieť k záveru o 
konkrétnych prvkoch, ktoré patria do 
rozsahu auditu, v stanovisku by mal 
uviesť dôvody, pre ktoré k takémuto 
záveru nedospel.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Príjemcom služby často 
uľahčujú vyhľadávanie relevantného 
obsahu a prispievajú k zlepšeniu 
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online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali alternatívne 
možnosti pre hlavné parametre, vrátane 
takých, ktoré nie sú založené na 
profilovaní príjemcu.

používateľskej skúsenosti. Zohrávajú 
dôležitú úlohu aj pri rozširovaní určitých 
posolstiev, virálnom šírení informácií a 
stimulácii online správania. V dôsledku 
toho by veľmi veľké online platformy mali 
príjemcom umožniť rozhodnúť sa, či 
chcú byť riadení odporúčacím systémom 
založeným na profilovaní, a zabezpečiť, 
aby bola možnosť, ktorá nie je založená 
na profilovaní. Navyše by online 
platformy mali zabezpečiť, aby boli 
príjemcovia náležite informovaní o 
používaní odporúčacích systémov a aby si 
príjemcovia mohli aktívne vybrať, ktoré 
informácie sa im predkladajú. Mali by mali 
jasne, zrozumiteľne a používateľsky 
ústretovo predstaviť hlavné parametre 
takýchto odporúčacích systémov, a tak 
zabezpečiť porozumenie príjemcov, ako sa 
pre nich informácie priorizujú, prečo sa to 
deje a ako upraviť parametre použité na 
spracovanie obsahu prezentovaného 
príjemcom. Veľmi veľké online platformy 
by mali zaviesť vhodné technické a 
organizačné opatrenia na zabezpečenie 
takého riešenia odporúčacích systémov, 
aby boli ústretové voči spotrebiteľovi a 
aby prostredníctvom temných vzorcov 
neovplyvňovali správanie koncových 
používateľov.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
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distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. V archívoch by mal byť 
uložený obsah reklám vrátane názvu 
produktu, služby alebo značky a predmetu 
reklamy a súvisiace údaje o inzerentovi a v 
prípade, že sú rozdielne, meno fyzickej 
alebo názov právnickej osobe, ktorá za 
reklamu zaplatila, a o doručení reklamy, 
najmä ak ide o reklamu cielenú. Okrem 
toho by veľmi veľké online platformy 
mali označovať všetky známe falošné 
(deepfake) videá, audiozáznamy alebo iné 
súbory.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
a algoritmom alebo ich nahlásenie. Takáto 
požiadavka sa môže týkať napríklad údajov 
potrebných na posúdenie rizík a možných 
škôd spôsobených systémami platformy, 
údajov o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
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asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti je mimoriadne 
dôležité prešetrovanie zo strany 
preverených výskumných pracovníkov, 
preverených neziskových subjektov, 
organizácií alebo združení o vývoji a 
závažnosti systémových rizík online. 
Týmto nariadením sa preto stanovuje 
rámec na vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov, neziskových 
subjektov, organizácií alebo združení k 
údajom z veľmi veľkých online platforiem. 
Všetky požiadavky na prístup k údajom 
podľa uvedeného rámca by mali byť 
primerané a mali by vhodným spôsobom 
chrániť práva a oprávnené záujmy (medzi 
nimi aj osobné údaje, obchodné tajomstvá 
a iné dôverné informácie) platformy a 
všetkých ďalších dotknutých strán vrátane 
príjemcov služieb. Preverení výskumní 
pracovníci, neziskové subjekty, 
organizácie alebo združenia by mali 
zaručovať dôvernosť, bezpečnosť a 
integritu informácií, ako sú obchodné 
tajomstvá, ktoré získavajú pri plnení 
svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné odvetvové normy 
vzťahujúce sa na určité technické postupy, 
v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť 
vyvinúť normalizované prostriedky na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako 
je napríklad umožnenie predkladania 

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné normy vzťahujúce 
sa na určité technické postupy, v rámci 
ktorých môže odvetvie pomôcť vyvinúť 
normalizované prostriedky na dosiahnutie 
súladu s týmto nariadením, ako je 
napríklad umožnenie predkladania 
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oznámení, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní, 
alebo o interoperabilite archívov reklamy. 
Takéto normy by mohli byť užitočné najmä 
pre pomerne malých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Normy by 
podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi nezákonného obsahu 
alebo rôznymi druhmi 
sprostredkovateľských služieb.

oznámení, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní, o 
interoperabilite archívov reklamy alebo o 
obchodných podmienkach. Takéto normy 
by mohli byť užitočné najmä pre pomerne 
malých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Normy by 
podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi nezákonného obsahu 
alebo rôznymi druhmi 
sprostredkovateľských služieb. Ak do [24 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] nenastane dohoda o 
príslušných normách, Komisia by mala 
mať možnosť stanoviť technické 
špecifikácie prostredníctvom 
vykonávacích aktov dovtedy, kým 
nenastane dohoda o dobrovoľnej norme.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k 
vypracovaniu kódexov správania, ktoré 
prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. 
Hoci vykonávanie kódexov správania by 
malo byť merateľné a podliehať verejnému 
dohľadu, nemalo by to oslabovať 
dobrovoľnú povahu týchto kódexov a 
slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť 
sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých 
okolností je dôležité, aby veľmi veľké 
online platformy spolupracovali pri 
vypracúvaní osobitných kódexov správania 
a aby ich dodržiavali. Nič v tomto 
nariadení nebráni iným poskytovateľom 
služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej 
starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a 
využívať usmernenia Komisie a výboru 
tak, že sa budú podieľať na rovnakých 
kódexoch správania.

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k 
vypracovaniu kódexov správania, ako aj k 
dodržiavaniu ustanovení týchto kódexov, 
ktoré prispejú k uplatňovaniu tohto 
nariadenia. Komisia a výbor by sa mali 
zamerať na to, aby sa v kódexoch 
správania jasne vymedzila povaha práve 
riešených cieľov vo verejnom záujme tak, 
aby obsahovali mechanizmy nezávislého 
hodnotenia dosahovania týchto cieľov a 
aby sa jasne vymedzila úloha príslušných 
orgánov. Hoci vykonávanie kódexov 
správania by malo byť merateľné a 
podliehať verejnému dohľadu, nemalo by 
to oslabovať dobrovoľnú povahu týchto 
kódexov a slobodu zainteresovaných strán 
rozhodnúť sa, či sa na nich budú podieľať. 
Za určitých okolností je dôležité, aby 
veľmi veľké online platformy 
spolupracovali pri vypracúvaní osobitných 
kódexov správania a aby ich dodržiavali. 
Nič v tomto nariadení nebráni iným 
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poskytovateľom služieb dodržiavať 
rovnaké normy náležitej starostlivosti, 
prijímať osvedčené postupy a využívať 
usmernenia Komisie a výboru tak, že sa 
budú podieľať na rovnakých kódexoch 
správania.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 
takéhoto kódexu správania, mohlo by sa 
to prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o 
tom, či online platforma porušila 
povinnosti stanovené v tomto nariadení.

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
zámerne nepresných alebo zavádzajúcich 
informácií, niekedy s cieľom dosiahnuť 
ekonomický zisk, ktoré sú obzvlášť 
škodlivé pre zraniteľných príjemcov 
služieb, napríklad pre deti. Pokiaľ ide o 
tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na 
zmiernenie rizika považovať dodržiavanie 
príslušného kódexu správania zo strany 
veľmi veľkej online platformy.
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom, ako aj Kódex postupov proti 
šíreniu dezinformácií. Ako sa uvádza v 
akčnom pláne pre európsku demokraciu, 
Komisia konkrétne v prípade Kódexu 
postupov proti šíreniu dezinformácií vydá 
usmernenia na posilnenie tohto kódexu.

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom, ako aj Kódex postupov proti 
šíreniu dezinformácií. Komisia by mala 
tiež vyzývať na vypracovanie kódexov 
správania s cieľom uľahčiť plnenie 
povinností v oblastiach, ako je ochrana 
maloletých alebo krátkodobý prenájom. 
Ďalšími oblasťami, ktoré treba zvážiť, by 
mohla byť podpora rozmanitosti 
informácií prostredníctvom podpory 
kvalitnej žurnalistiky a posilnenie 
dôveryhodnosti informácií pri súčasnom 
zachovaní dôvernosti novinárskych 
zdrojov. Okrem toho je dôležité zabezpečiť 
konzistentnosť s už existujúcimi 
mechanizmami presadzovania, ako sú 
napríklad v oblasti elektronických 
komunikácií alebo médií, a s nezávislými 
regulačnými štruktúrami v týchto 
oblastiach podľa vymedzení v právnych 
predpisoch Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 
vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 
vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 



PE693.594v02-00 72/1008 RR\1246056SK.docx

SK

ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností, najmä čo 
sa týka spôsobov prenosu príslušných 
informácií. Zapojením širokého spektra 
zainteresovaných strán by sa malo 
dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali 
širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, 
účinné a poskytovali najvyššiu úroveň 
používateľskej ústretovosti, aby povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti mohli plniť 
svoj účel.

ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností, najmä čo 
sa týka spôsobov prenosu príslušných 
informácií. Zapojením širokého spektra 
zainteresovaných strán by sa malo 
dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali 
širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, 
účinné a poskytovali najvyššiu úroveň 
používateľskej ústretovosti, aby povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti mohli plniť 
svoj účel. Účinnosť kódexov správania by 
sa mala pravidelne posudzovať. Na 
rozdiel od právnych predpisov nie sú 
kódexy správania predmetom 
demokratickej kontroly a ich súlad so 
základnými právami nepodlieha súdnemu 
preskúmaniu. V záujme zvýšenia 
zodpovednosti, účasti a transparentnosti 
sú na vypracovanie kódexov správania 
potrebné procesné záruky. Pred začatím 
alebo poskytnutím pomoci na 
vypracovanie alebo revíziu kódexov 
správania môže Komisia v prípade potreby 
požiadať o stanovisko Agentúru pre 
základné práva alebo európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie môže Komisia na 
koordináciu rýchlej, kolektívnej a 
cezhraničnej reakcie v online prostredí 
iniciovať vypracovanie krízových 
protokolov. Mimoriadne okolnosti môže 
predstavovať akákoľvek nepredvídateľná 

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie môže Komisia na 
koordináciu rýchlej, kolektívnej a 
cezhraničnej reakcie v online prostredí 
iniciovať vypracovanie 
dobrovoľnýchkrízových protokolov. 
Mimoriadne okolnosti môže predstavovať 
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udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, 
pandémie a iné závažné cezhraničné 
ohrozenia verejného zdravia, vojna a 
teroristické činy, pri ktorých môžu byť 
online platformy napríklad zneužité na 
rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo 
dezinformácií alebo pri nich vzniká potreba 
rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. 
Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi 
veľkých online platforiem pri šírení 
informácií v našich spoločnostiach a cez 
hranice by sa takéto platformy mali 
nabádať k tomu, aby vypracúvali a 
uplatňovali osobitné krízové protokoly. 
Tieto krízové protokoly by sa mali 
aktivovať len na obmedzený čas a prijaté 
opatrenia by sa takisto mali obmedziť na 
to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie 
mimoriadnych okolností. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s týmto 
nariadením a nemali by predstavovať 
všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi 
veľkých online platforiem monitorovať 
informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, 
ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ako sú 
zemetrasenia, hurikány, pandémie a iné 
závažné cezhraničné ohrozenia verejného 
zdravia, vojna a teroristické činy, pri 
ktorých môžu byť online platformy 
napríklad zneužité na rýchle šírenie 
nezákonného obsahu alebo dezinformácií 
alebo pri nich vzniká potreba rýchleho 
šírenia spoľahlivých informácií. Vzhľadom 
na dôležitú úlohu veľmi veľkých online 
platforiem pri šírení informácií v našich 
spoločnostiach a cez hranice by sa takéto 
platformy mali nabádať k tomu, aby 
vypracúvali a uplatňovali osobitné krízové 
protokoly. Tieto krízové protokoly by sa 
mali aktivovať len na obmedzený čas a 
prijaté opatrenia by sa takisto mali 
obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné 
na riešenie mimoriadnych okolností. 
Uvedené opatrenia by mali byť v súlade s 
týmto nariadením a nemali by 
predstavovať všeobecnú povinnosť 
zúčastnených veľmi veľkých online 
platforiem monitorovať informácie, ktoré 
prenášajú alebo ukladajú, ani aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti 
naznačujúce nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Úloha zabezpečiť primeraný 
dohľad a presadzovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení by sa v 
zásade mala zveriť členským štátom. Na 
tento účel by mali vymenovať aspoň jeden 
orgán, ktorý bude mať za úlohu uplatňovať 
toto nariadenie a presadzovať jeho 
dodržiavanie. Členské štáty by však podľa 
svojej vnútroštátnej ústavnej, organizačnej 
a administratívnej štruktúry mali mať 
možnosť poveriť osobitnými úlohami a 
právomocami v oblasti dohľadu alebo 
presadzovania dodržiavania predpisov, 

(72) Úloha zabezpečiť primeraný 
dohľad a presadzovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení by sa v 
zásade mala zveriť členským štátom. Na 
tento účel by mali určiť aspoň jeden orgán, 
ktorý bude mať za úlohu uplatňovať toto 
nariadenie a presadzovať jeho 
dodržiavanie. Členské štáty by však podľa 
svojej vnútroštátnej ústavnej, organizačnej 
a administratívnej štruktúry mali mať 
možnosť poveriť osobitnými úlohami a 
právomocami v oblasti dohľadu alebo 
presadzovania dodržiavania predpisov, 
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pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, 
viac než jeden príslušný orgán, napríklad 
orgány v konkrétnych odvetviach, ako sú 
regulačné orgány elektronických 
komunikácií, regulačné orgány pre médiá 
alebo orgány na ochranu spotrebiteľa.

pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, 
viac než jeden príslušný orgán, napríklad 
orgány v konkrétnych odvetviach, ako sú 
regulačné orgány elektronických 
komunikácií, regulačné orgány pre médiá 
alebo orgány na ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Vzhľadom na cezhraničný 
charakter predmetných služieb a 
horizontálny rozsah povinností zavedených 
týmto nariadením by mal byť orgán 
poverený úlohou dohliadať na uplatňovanie 
a v prípade potreby presadzovanie 
dodržiavania tohto nariadenia určený v 
jednotlivých členských štátoch ako 
koordinátor digitálnych služieb. Ak je na 
uplatňovanie tohto nariadenia a 
presadzovanie jeho dodržiavania 
vymenovaný viac ako jeden príslušný 
orgán, mal by sa v danom členskom štáte 
za koordinátora digitálnych služieb 
identifikovať len jeden orgán. Koordinátor 
digitálnych služieb by mal pre Komisiu, 
výbor, koordinátorov digitálnych služieb 
iných členských štátov, ako aj pre ostatné 
príslušné orgány daného členského štátu 
pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
uplatňovania tohto nariadenia. Najmä v 
prípadoch, keď sú úlohy podľa tohto 
nariadenia v danom členskom štáte zverené 
viacerým príslušným orgánom, mal by 
koordinátor digitálnych služieb tieto 
orgány koordinovať a spolupracovať s nimi 
v súlade s vnútroštátnym právom, v ktorom 
sa stanovujú ich príslušné úlohy, a mal by 
zabezpečiť účinné zapojenie všetkých 
relevantných orgánov do dohľadu a 
presadzovania práva na úrovni Únie.

(73) Vzhľadom na cezhraničný 
charakter predmetných služieb a 
horizontálny rozsah povinností zavedených 
týmto nariadením by mal byť orgán 
poverený úlohou dohliadať na uplatňovanie 
a v prípade potreby presadzovanie 
dodržiavania tohto nariadenia určený v 
jednotlivých členských štátoch ako 
koordinátor digitálnych služieb. Ak je na 
uplatňovanie tohto nariadenia a 
presadzovanie jeho dodržiavania 
vymenovaný viac ako jeden príslušný 
orgán, mal by sa v danom členskom štáte 
za koordinátora digitálnych služieb určiť 
len jeden orgán. Koordinátor digitálnych 
služieb by mal pre Komisiu, výbor, 
koordinátorov digitálnych služieb iných 
členských štátov, ako aj pre ostatné 
príslušné orgány daného členského štátu 
pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
uplatňovania tohto nariadenia. Najmä v 
prípadoch, keď sú úlohy podľa tohto 
nariadenia v danom členskom štáte zverené 
viacerým príslušným orgánom, mal by 
koordinátor digitálnych služieb tieto 
orgány koordinovať a spolupracovať s nimi 
v súlade s vnútroštátnym právom, v ktorom 
sa stanovujú ich príslušné úlohy, a mal by 
zabezpečiť účinné zapojenie všetkých 
relevantných orgánov do dohľadu a 
presadzovania práva na úrovni Únie.
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) Koordinátor digitálnych služieb, 
ako aj iné príslušné orgány určené podľa 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri zabezpečovaní účinnosti práv a 
povinností stanovených v tomto nariadení a 
dosahovania jeho cieľov. Preto je potrebné 
zaistiť, aby tieto orgány konali úplne 
nezávisle od súkromných a verejných 
subjektov a aby nemali povinnosť ani 
možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a 
to ani od vlády, čím nie sú dotknuté 
osobitné povinnosti spolupracovať s inými 
príslušnými orgánmi, koordinátormi 
digitálnych služieb, výborom a Komisiou. 
Na druhej strane by nezávislosť týchto 
orgánov nemala znamenať, že v súlade s 
vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez 
ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto 
nariadenia nemôžu podliehať 
vnútroštátnym mechanizmom kontroly 
alebo monitorovania finančných výdavkov 
alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by 
nemali mať možnosť v prípade potreby 
viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane orgánov presadzovania 
práva alebo orgánov krízového riadenia.

(74) Koordinátor digitálnych služieb, 
ako aj iné príslušné orgány určené podľa 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri zabezpečovaní účinnosti práv a 
povinností stanovených v tomto nariadení a 
dosahovania jeho cieľov. Preto treba 
zabezpečiť, aby uvedené orgány mali na 
plnenie svojich úloh podľa tohto 
nariadenia potrebné finančné a ľudské 
zdroje. Treba tiež zaistiť, aby tieto orgány 
konali úplne nezávisle od súkromných a 
verejných subjektov a aby nemali 
povinnosť ani možnosť žiadať alebo 
prijímať pokyny, a to ani od vlády, čím nie 
sú dotknuté osobitné povinnosti 
spolupracovať s inými príslušnými 
orgánmi, koordinátormi digitálnych 
služieb, výborom a Komisiou. Na druhej 
strane by nezávislosť týchto orgánov 
nemala znamenať, že v súlade s 
vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez 
ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto 
nariadenia nemôžu podliehať 
vnútroštátnym mechanizmom kontroly 
alebo monitorovania finančných výdavkov 
alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by 
nemali mať možnosť v prípade potreby 
viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane orgánov presadzovania 
práva alebo orgánov krízového riadenia.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) Členské štáty môžu funkciu 
koordinátora digitálnych služieb alebo 
osobitné úlohy uplatňovať toto nariadenie 

(75) Členské štáty môžu funkciu 
koordinátora digitálnych služieb alebo 
osobitné úlohy dohliadať na uplatňovanie 
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a presadzovať jeho dodržiavanie zveriť 
existujúcemu vnútroštátnemu orgánu za 
predpokladu, že akýkoľvek takýto 
menovaný orgán spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto nariadení, napríklad 
pokiaľ ide o jeho nezávislosť. V zásade sa 
členským štátom okrem toho nebráni v 
súlade s právom Únie zlučovať funkcie v 
rámci existujúceho orgánu. Medzi 
opatrenia na tento účel môže okrem iného 
patriť vylúčenie odvolania predsedu alebo 
člena správnej rady kolektívneho zboru 
existujúceho orgánu pred uplynutím ich 
funkčného obdobia len z dôvodu, že došlo 
k inštitucionálnej reforme spočívajúcej v 
zlúčení rôznych funkcií v rámci jedného 
orgánu, ak neexistujú pravidlá zaručujúce, 
že takéto odvolanie neohrozí nezávislosť a 
nestrannosť týchto členov.

tohto nariadenia a presadzovať jeho 
dodržiavanie zveriť existujúcemu 
vnútroštátnemu orgánu za predpokladu, že 
akýkoľvek takýto menovaný orgán spĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
napríklad pokiaľ ide o jeho nezávislosť. V 
zásade sa členským štátom okrem toho 
nebráni v súlade s právom Únie zlučovať 
funkcie v rámci existujúceho orgánu. 
Medzi opatrenia na tento účel môže okrem 
iného patriť vylúčenie odvolania predsedu 
alebo člena správnej rady kolektívneho 
zboru existujúceho orgánu pred uplynutím 
ich funkčného obdobia len z dôvodu, že 
došlo k inštitucionálnej reforme 
spočívajúcej v zlúčení rôznych funkcií v 
rámci jedného orgánu, ak neexistujú 
pravidlá zaručujúce, že takéto odvolanie 
neohrozí nezávislosť a nestrannosť týchto 
členov.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečili 
fyzickú prítomnosť na území jedného z 
členských štátov, je potrebné zaistiť 
jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, 
ktorého právomoc sa na týchto 
poskytovateľov vzťahuje na účely 
presadzovania pravidiel stanovených v 
kapitolách III a IV príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi. Na poskytovateľa 
by sa mala vzťahovať právomoc toho 
členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho 
hlavné sídlo, teda tam, kde poskytovateľ 
má svoje ústredie alebo registrované sídlo, 
v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné 
operácie a uskutočňuje prevádzková 
kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, 
ktorí nemajú sídlo v Únii, ale ponúkajú v 
Únii služby, a preto patria do rozsahu 

(76) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečili 
fyzickú prítomnosť na území jedného z 
členských štátov, je potrebné zaistiť 
jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, 
ktorého právomoc sa na týchto 
poskytovateľov vzťahuje na účely 
presadzovania pravidiel stanovených v 
tomto nariadení príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi. Na poskytovateľa 
by sa mala vzťahovať právomoc toho 
členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho 
hlavné sídlo, teda tam, kde poskytovateľ 
má svoje ústredie alebo registrované sídlo, 
v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné 
operácie a uskutočňuje prevádzková 
kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, 
ktorí nemajú sídlo v Únii, ale ponúkajú v 
Únii služby, a preto patria do rozsahu 
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pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by 
mal mať členský štát, v ktorom títo 
poskytovatelia vzhľadom na funkciu 
právnych zástupcov podľa tohto nariadenia 
vymenujú svojho právneho zástupcu. V 
záujme účinného uplatňovania tohto 
nariadenia by však všetky členské štáty 
mali mať právomoc vo vzťahu k 
poskytovateľom, ktorí neurčia právneho 
zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží 
zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal 
každý členský štát, ktorý vykonáva 
právomoc vo vzťahu k takýmto 
poskytovateľom, bez zbytočného odkladu 
informovať všetky ostatné členské štáty o 
opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto 
právomoci.

pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by 
mal mať členský štát, v ktorom títo 
poskytovatelia vzhľadom na funkciu 
právnych zástupcov podľa tohto nariadenia 
vymenujú svojho právneho zástupcu. V 
záujme účinného uplatňovania tohto 
nariadenia by však všetky členské štáty 
mali mať právomoc vo vzťahu k 
poskytovateľom, ktorí neurčia právneho 
zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží 
zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal 
každý členský štát, ktorý vykonáva 
právomoc vo vzťahu k takýmto 
poskytovateľom, bez zbytočného odkladu 
informovať všetky ostatné členské štáty o 
opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto 
právomoci.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu.

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť prijímať primerané 
dočasné opatrenia v prípade rizika 
závažnej škody, ako aj vyhľadávať a 
získavať informácie, ktoré sa nachádzajú 
na ich území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Členské štáty by mali vo svojom 
vnútroštátnom práve v súlade s právom 
Únie, a najmä s týmto nariadením a 
chartou, stanoviť podrobné podmienky a 
obmedzenia výkonu vyšetrovacích 
právomocí a právomocí v oblasti 
presadzovania práva svojich koordinátorov 
digitálnych služieb a prípadne iných 
príslušných orgánov podľa tohto 
nariadenia.

(78) Členské štáty by mali vo svojom 
vnútroštátnom práve v súlade s právom 
Únie, a najmä s týmto nariadením a 
chartou, stanoviť podrobné podmienky a 
obmedzenia výkonu vyšetrovacích 
právomocí a právomocí v oblasti 
presadzovania práva svojich koordinátorov 
digitálnych služieb a prípadne iných 
príslušných orgánov podľa tohto 
nariadenia. Komisia by s cieľom 
zabezpečiť konzistentné a jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia mala 
prijať usmernenia k postupom 
a pravidlám týkajúcim sa právomocí 
koordinátorov digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79) Počas výkonu týchto právomocí by 
príslušné orgány mali dodržiavať 
uplatniteľné vnútroštátne pravidlá týkajúce 
sa postupov a záležitostí, ako je potreba 
predchádzajúceho súdneho povolenia na 
vstup do určitých priestorov a dôvernosť 
komunikácie medzi advokátom a jeho 
klientom. Týmito ustanoveniami by sa 
malo zabezpečiť najmä dodržiavanie 
základných práv na účinný prostriedok 
nápravy a na spravodlivý proces vrátane 
práva na obhajobu a práva na 
rešpektovanie súkromného života. V tejto 
súvislosti by ako vhodná referencia mohli 
slúžiť záruky poskytnuté v súvislosti s 
konaním Komisie podľa tohto nariadenia. 

(79) Počas výkonu týchto právomocí by 
príslušné orgány mali dodržiavať 
uplatniteľné vnútroštátne pravidlá týkajúce 
sa postupov a záležitostí, ako je potreba 
predchádzajúceho súdneho povolenia na 
vstup do určitých priestorov a dôvernosť 
komunikácie medzi advokátom a jeho 
klientom. Týmito ustanoveniami by sa 
malo zabezpečiť najmä dodržiavanie 
základných práv na účinný prostriedok 
nápravy a na spravodlivý proces vrátane 
práva na obhajobu a práva na 
rešpektovanie súkromného života. V tejto 
súvislosti by ako vhodná referencia mohli 
slúžiť záruky poskytnuté v súvislosti s 
konaním Komisie podľa tohto nariadenia. 
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Pred prijatím akéhokoľvek konečného 
rozhodnutia by sa malo zaručiť 
predchádzajúce spravodlivé a nestranné 
konanie vrátane práva dotknutých osôb na 
vypočutie a práva na prístup k spisu, 
pričom sa musí rešpektovať dôvernosť a 
služobné a obchodné tajomstvo, ako aj 
povinnosť uviesť zmysluplné odôvodnenie 
rozhodnutí. To by však v riadne 
odôvodnených naliehavých prípadoch a za 
dodržania primeraných podmienok a 
procedurálnych opatrení nemalo brániť 
prijímaniu opatrení. Výkon právomocí by 
okrem iného mal byť primeraný povahe a 
celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme 
spôsobenej porušením alebo 
predpokladaným porušením predpisov. 
Príslušné orgány by mali v zásade 
zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a 
okolnosti prípadu vrátane informácií 
zhromaždených príslušnými orgánmi v 
iných členských štátoch.

Pred prijatím akéhokoľvek konečného 
rozhodnutia by sa malo zaručiť 
predchádzajúce spravodlivé a nestranné 
konanie vrátane práva dotknutých osôb na 
vypočutie a práva na prístup k spisu, 
pričom sa musí rešpektovať dôvernosť a 
služobné a obchodné tajomstvo, ako aj 
povinnosť uviesť zmysluplné odôvodnenie 
rozhodnutí. To by však v riadne 
odôvodnených naliehavých prípadoch a za 
dodržania primeraných podmienok a 
procedurálnych opatrení nemalo brániť 
prijímaniu opatrení. Výkon právomocí by 
okrem iného mal byť primeraný povahe a 
celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme 
spôsobenej porušením alebo 
predpokladaným porušením predpisov. 
Príslušné orgány by mali zohľadniť všetky 
relevantné skutočnosti a okolnosti prípadu 
vrátane informácií zhromaždených 
príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa porušenia povinností stanovených v 
tomto nariadení mohli účinným, 
primeraným a odrádzajúcim spôsobom 
sankcionovať, pričom sa vzhľadom na 
sledovaný verejný záujem, rozsah a druh 
vykonávaných činností, ako aj na 
ekonomickú kapacitu porušovateľa 
zohľadní povaha, závažnosť, opakovanie a 
trvanie porušenia. Pri udeľovaní sankcií by 
sa malo predovšetkým zohľadniť, či 
príslušný poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb neplní svoje 
povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia 
systematicky alebo opakovane, prípadne či 
pôsobí vo viacerých členských štátoch.

(80) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa porušenia povinností stanovených v 
tomto nariadení mohli účinným, 
primeraným a odrádzajúcim spôsobom 
sankcionovať, pričom sa vzhľadom na 
sledovaný verejný záujem, rozsah a druh 
vykonávaných činností, ako aj na 
ekonomickú kapacitu porušovateľa 
zohľadní povaha, závažnosť, opakovanie a 
trvanie porušenia. Pri udeľovaní sankcií by 
sa malo predovšetkým zohľadniť, či 
príslušný poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb neplní svoje 
povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia 
systematicky alebo opakovane, prípadne je 
dotknutých viacero príjemcov, porušenie 
povinností je zámerné alebo z nedbalosti 
ači poskytovateľ pôsobí vo viacerých 
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členských štátoch. Komisia by mala vydať 
usmernenia pre členské štáty týkajúce sa 
kritérií a podmienok ukladania 
primeraných sankcií.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania dodržiavania tohto 
nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce 
organizácie mali mať možnosť podať 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom dostali službu, 
akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s 
týmto nariadením, a to bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá tohto nariadenia o 
právomoci. V sťažnostiach by sa mal 
uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich 
sa dodržiavania predpisov zo strany 
konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 
cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb.

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania povinností stanovených v 
tomto nariadení by jednotlivci alebo 
zastupujúce organizácie mali mať možnosť 
podať koordinátorovi digitálnych služieb 
na území, na ktorom dostali službu, 
akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s 
týmto nariadením, a to bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá tohto nariadenia o 
právomoci. V sťažnostiach by sa mal 
uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich 
sa dodržiavania predpisov zo strany 
konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 
cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb. 
Koordinátor digitálnych služieb v krajine 
pôsobenia by mal vec včas posúdiť a 
informovať koordinátora digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má 
príjemca bydlisko alebo sídlo, o spôsobe 
vybavenia sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 86
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby koordinátori digitálnych služieb mohli 
prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri 
riešení určitých obzvlášť závažných a 
pretrvávajúcich porušení a ktoré sú týmto 
porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď 
tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a 
záujmy tretích strán, ako napríklad v 
prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online 
rozhraniam, je vhodné požadovať, aby 
opatrenia na žiadosť koordinátorov 
digitálnych služieb nariadil príslušný súdny 
orgán a aby podliehali dodatočným 
zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany 
by predovšetkým mali mať možnosť byť 
vypočuté a takéto príkazy by sa mali 
vydávať len vtedy, keď nie sú primerane k 
dispozícii právomoci prijímať takéto 
opatrenia stanovené v iných aktoch práva 
Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
napríklad na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie 
rýchleho odstránenia webových stránok 
obsahujúcich alebo šíriacich detskú 
pornografiu alebo na znemožnenie prístupu 
k službám, ktoré tretia strana využíva na 
porušovanie práva duševného vlastníctva.

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby koordinátori digitálnych služieb mohli 
prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri 
riešení určitých obzvlášť závažných a 
pretrvávajúcich porušení tohto nariadenia 
a ktoré sú týmto porušeniam primerané. 
Najmä vtedy, keď tieto opatrenia môžu 
mať vplyv na práva a záujmy tretích strán, 
ako napríklad v prípadoch, keď sa obmedzí 
prístup k online rozhraniam, je vhodné 
požadovať, aby opatrenia na žiadosť 
koordinátorov digitálnych služieb nariadil 
príslušný súdny orgán a aby podliehali 
dodatočným zárukám. Potenciálne 
dotknuté tretie strany by predovšetkým 
mali mať možnosť byť vypočuté a takéto 
príkazy by sa mali vydávať len vtedy, keď 
nie sú primerane k dispozícii právomoci 
prijímať takéto opatrenia stanovené v iných 
aktoch práva Únie alebo vo vnútroštátnom 
práve, napríklad na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie 
rýchleho odstránenia webových stránok 
obsahujúcich alebo šíriacich detskú 
pornografiu alebo na znemožnenie prístupu 
k službám, ktoré tretia strana využíva na 
porušovanie práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83a) Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia o výnimke zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o 
informácie odovzdávané alebo 
uchovávané na žiadosť príjemcu služby, 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb by mali ručiť za porušenie svojich 
povinností stanovených v tomto nariadení. 
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Príjemcovia služieb a organizácie, ktoré 
ich zastupujú, by mali byť oprávnené na 
prístup k primeraným a účinným 
prostriedkom nápravy. V súlade s 
právnymi predpismi členského štátu alebo 
Únie by mali mať najmä právo požadovať 
náhradu od uvedených poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb za každú 
priamu škodu alebo stratu, ktorú utrpeli v 
dôsledku porušenia povinností 
stanovených v tomto nariadení zo strany 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84) Koordinátor digitálnych služieb by 
mal pravidelne uverejňovať správu o 
činnostiach vykonávaných podľa tohto 
nariadenia. Vzhľadom na to, že koordinátor 
digitálnych služieb je tiež informovaný o 
príkazoch na prijatie opatrení proti 
nezákonnému obsahu alebo na poskytnutie 
informácií upravených týmto nariadením 
prostredníctvom spoločného systému na 
výmenu informácií, mal by do svojej 
výročnej správy zahrnúť počet a kategórie 
týchto príkazov určených poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a vydaných 
súdnymi a správnymi orgánmi v jeho 
členskom štáte.

(84) Koordinátor digitálnych služieb by 
mal pravidelne uverejňovať v 
štandardizovanom a strojovo čitateľnom 
formáte správu o činnostiach 
vykonávaných podľa tohto nariadenia. 
Vzhľadom na to, že koordinátor 
digitálnych služieb je tiež informovaný o 
príkazoch na prijatie opatrení proti 
nezákonnému obsahu alebo na poskytnutie 
informácií upravených týmto nariadením 
prostredníctvom spoločného systému na 
výmenu informácií, ktorý vychádza 
z informačného systému o vnútornom 
trhu, mal by do svojej výročnej správy 
zahrnúť počet a kategórie týchto príkazov 
určených poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a vydaných 
súdnymi a správnymi orgánmi v jeho 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 86
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(86) Na uľahčenie cezhraničného 
dohľadu a vyšetrovaní, na ktorých sa 
zúčastňujú viaceré členské štáty, by 
koordinátori digitálnych služieb mali mať 
možnosť podieľať sa trvalo alebo dočasne 
na spoločných činnostiach dohľadu a 
vyšetrovania týkajúcich sa záležitostí, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na 
týchto činnostiach sa môžu zúčastňovať 
ďalšie príslušné orgány a tieto činnosti sa v 
rámci obmedzení a rozsahu právomocí, 
ktoré majú jednotlivé zúčastnené orgány k 
dispozícii, môžu týkať rôznych otázok, od 
koordinovaného zberu údajov až po 
žiadosti o informácie alebo kontroly 
priestorov. Od výboru sa môže požadovať, 
aby v súvislosti s týmito činnosťami 
poskytoval poradenstvo, napríklad tak, že 
navrhne plány a harmonogramy činností 
alebo pracovné skupiny ad hoc, v ktorých 
budú zastúpené zúčastnené orgány.

(86) Na uľahčenie cezhraničného 
dohľadu a vyšetrovaní, na ktorých sa 
zúčastňujú viaceré členské štáty, by 
koordinátori digitálnych služieb mali mať 
možnosť podieľať sa trvalo alebo dočasne 
na spoločných činnostiach dohľadu 
a vyšetrovania týkajúcich sa záležitostí, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na 
základe dohody medzi dotknutými 
členskými štátmi a pri neexistencii dohody 
pod dohľadom koordinátora digitálnych 
služieb členského štátu usadenia. Na 
týchto činnostiach sa môžu zúčastňovať 
ďalšie príslušné orgány a tieto činnosti sa v 
rámci obmedzení a rozsahu právomocí, 
ktoré majú jednotlivé zúčastnené orgány k 
dispozícii, môžu týkať rôznych otázok, od 
koordinovaného zberu údajov až po 
žiadosti o informácie alebo kontroly 
priestorov. Od výboru sa môže požadovať, 
aby v súvislosti s týmito činnosťami 
poskytoval poradenstvo, napríklad tak, že 
navrhne plány a harmonogramy činností 
alebo pracovné skupiny ad hoc, v ktorých 
budú zastúpené zúčastnené orgány.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni 
Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú 
skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať 
podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní 
činností koordinátorov digitálnych služieb. 
Tento Európsky výbor pre digitálne služby 
by mal pozostávať z koordinátorov 
digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť koordinátorov v 
prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne 
rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na 

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni 
Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú 
skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať 
podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní 
činností koordinátorov digitálnych služieb. 
Tento Európsky výbor pre digitálne služby 
by mal pozostávať z koordinátorov 
digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť koordinátorov v 
prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne 
rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na 



PE693.594v02-00 84/1008 RR\1246056SK.docx

SK

zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc 
delegátov z iných príslušných orgánov, 
poverených osobitnými úlohami podľa 
tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí 
zúčastní viacero zástupcov z jedného 
členského štátu, hlasovacie právo by malo 
zostať obmedzené na jedného zástupcu za 
každý členský štát.

zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc 
delegátov z iných príslušných orgánov, 
poverených osobitnými úlohami podľa 
tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí 
zúčastní viacero zástupcov z jedného 
členského štátu, hlasovacie právo by malo 
zostať obmedzené na jedného zástupcu za 
každý členský štát. Rokovací poriadok 
výboru by mal zabezpečiť zachovanie 
dôvernosti informácií.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(90) Na tento účel by mal mať výbor 
možnosť prijímať stanoviská, žiadosti a 
odporúčania určené koordinátorom 
digitálnych služieb alebo iným príslušným 
vnútroštátnym orgánom. Hoci by nemali 
byť právne záväzné, rozhodnutie odchýliť 
sa od nich by malo byť náležite vysvetlené 
a Komisia by ho mohla zohľadniť pri 
posudzovaní dodržiavania tohto nariadenia 
dotknutým členským štátom.

(90) Na tento účel by mal mať výbor 
možnosť prijímať stanoviská, žiadosti a 
odporúčania určené koordinátorom 
digitálnych služieb alebo iným príslušným 
vnútroštátnym orgánom. Hoci by nemali 
byť právne záväzné, rozhodnutie odchýliť 
sa od nich by malo byť náležite vysvetlené 
a Komisia by ho mohla zohľadniť pri 
posudzovaní dodržiavania tohto nariadenia 
dotknutým členským štátom. Výbor by mal 
vypracúvať výročnú správu o svojich 
činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
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regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v 
oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, elektronické komunikácie, 
audiovizuálne služby, odhaľovanie a 
vyšetrovanie colných podvodov 
poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana 
spotrebiteľa.

regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie 
v oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
rodová rovnosť a nediskriminácia, 
odstránenie všetkých foriem násilia 
páchaného na ženách a dievčatá a iných 
foriem rodovo motivovaného násilia, 
ochrana údajov, rešpektovanie duševného 
vlastníctva, hospodárska súťaž, 
elektronické komunikácie, audiovizuálne 
služby, trhový dohľad, odhaľovanie 
a vyšetrovanie colných podvodov 
poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana 
spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(96) Ak uvedená platforma porušenie 
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje len na 
veľmi veľké online platformy, nerieši 
účinne podľa akčného plánu, môže iba 
Komisia, a to z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe odporúčania výboru, rozhodnúť o 
ďalšom vyšetrovaní príslušného porušenia 
a opatrení, ktoré platforma následne prijala, 
pričom koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia je z tohto rozhodovania 
vylúčený. V opodstatnených prípadoch by 
Komisia po vykonaní potrebných 
vyšetrovaní mala mať možnosť vydať vo 
vzťahu k veľmi veľkým online platformám 
rozhodnutia o zistení porušenia a uložení 
sankcií. Takúto možnosť zasiahnuť by 
mala mať aj v cezhraničných situáciách, 
ak koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia napriek žiadosti Komisie 
neprijme žiadne opatrenia, alebo v 
situáciách, keď sám koordinátor 
digitálnych služieb v mieste usadenia 

(96) Ak uvedená platforma porušenie 
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje len na 
veľmi veľké online platformy, nerieši 
účinne podľa akčného plánu, iba Komisia 
by mala, a to z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe odporúčania výboru, začať ďalšie 
vyšetrovanie príslušného porušenia a 
opatrení, ktoré platforma následne prijala, 
pričom koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia je z tohto rozhodovania 
vylúčený. V opodstatnených prípadoch by 
Komisia po vykonaní potrebných 
vyšetrovaní mala mať možnosť vydať vo 
vzťahu k veľmi veľkým online platformám 
rozhodnutia o zistení porušenia a uložení 
sankcií. Mala by zasiahnuť aj v 
cezhraničných situáciách, ak koordinátor 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
napriek žiadosti Komisie neprijme žiadne 
opatrenia, alebo v situáciách, keď sám 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada Komisiu, aby zasiahla v 
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požiada Komisiu, aby zasiahla v súvislosti 
s porušením akéhokoľvek iného 
ustanovenia tohto nariadenia, ktorého sa 
dopustila veľmi veľká online platforma.

súvislosti s porušením akéhokoľvek iného 
ustanovenia tohto nariadenia, ktorého sa 
dopustila veľmi veľká online platforma. 
Komisia by mala začať konanie s 
ohľadom na možné prijatie rozhodnutí v 
súvislosti s príslušnými krokmi veľmi 
veľkej online platformy, napríklad ak je 
táto platforma podozrivá z porušenia tohto 
nariadenia, a to aj v prípade, že sa zistilo, 
že platforma nevykonáva prevádzkové 
odporúčania z nezávislého auditu, ktorý 
schválil koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia, a ak koordinátor 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
neprijal žiadne vyšetrovacie opatrenia ani 
opatrenia na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(97) Komisia by mala mať naďalej 
možnosť rozhodnúť, či v ktorejkoľvek zo 
situácií, v ktorých má podľa tohto 
nariadenia na to oprávnenie, chce alebo 
nechce zasiahnuť. Keď Komisia začne 
konanie, malo by sa zamedziť, aby 
príslušní koordinátori digitálnych služieb v 
mieste usadenia v súvislosti s dotknutou 
činnosťou veľmi veľkej online platformy 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
právomoci v oblasti presadzovania práva, 
aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam 
a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 
pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 

(97) Keď Komisia začne konanie, malo 
by sa zamedziť, aby príslušní koordinátori 
digitálnych služieb v mieste usadenia v 
súvislosti s dotknutou činnosťou veľmi 
veľkej online platformy vykonávali svoje 
vyšetrovacie právomoci a právomoci v 
oblasti presadzovania práva, aby sa 
zabránilo duplicite, nezrovnalostiam a 
rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 
pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 
digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
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digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(97a) Komisia by mala zabezpečiť, aby 
bola nezávislá a nestranná vo svojom 
rozhodovaní, pokiaľ ide o koordinátorov 
digitálnych služieb, ako aj poskytovateľov 
služieb podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(99) Komisia by predovšetkým mala 
mať prístup k všetkým relevantným 
dokumentom, údajom a informáciám 
potrebným na začatie a vedenie 
vyšetrovaní a na monitorovanie 
dodržiavania príslušných povinností 
stanovených v tomto nariadení bez ohľadu 
na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje 
alebo informácie v držbe, a takisto bez 
ohľadu na ich formu alebo formát, 
pamäťové médium alebo konkrétne miesto, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)            
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kde sú uložené. Komisia by mala mať 
možnosť priamo požadovať, aby dotknutá 
veľmi veľká online platforma alebo 
príslušné tretie strany alebo jednotlivci 
poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a 
informácie. Komisia by okrem toho mala 
mať možnosť vyžiadať si na účely tohto 
nariadenia akékoľvek relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby. Komisia 
by mala byť splnomocnená požadovať 
prístup k databázam a algoritmom 
príslušných osôb a vysvetlenia v súvislosti 
s nimi a vypočúvať s ich súhlasom všetky 
osoby, ktoré môžu mať užitočné 
informácie, a poskytnuté výpovede 
zaznamenať. Komisia by tiež mala byť 
splnomocnená vykonávať také kontroly, 
ktoré sú potrebné na presadzovanie 
príslušných ustanovení tohto nariadenia. 
Cieľom týchto vyšetrovacích právomocí je 
doplniť možnosť Komisie požiadať o 
pomoc koordinátorov digitálnych služieb a 
ďalšie orgány členských štátov, napríklad 
formou poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 100

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(100) Dodržiavanie príslušných 
povinností uložených týmto nariadením by 
malo byť vynútiteľné uložením pokút a 
pravidelného penále. Na tento účel by sa za 
nedodržanie povinností a porušenie 
procesných pravidiel mali stanoviť 
primerané výšky pokút a pravidelného 
penále a zároveň aj primerané premlčacie 
lehoty.

(100) Dodržiavanie príslušných 
povinností uložených týmto nariadením by 
malo byť vynútiteľné uložením pokút a 
pravidelného penále. Na tento účel by sa za 
nedodržanie povinností a porušenie 
procesných pravidiel mali stanoviť 
primerané výšky pokút a pravidelného 
penále a zároveň aj primerané premlčacie 
lehoty. Komisia by mala najmä 
zabezpečiť, aby so zreteľom na povahu, 
závažnosť, opakovanie a trvanie 
porušenia boli sankcie účinné, primerané 
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a odrádzajúce vzhľadom na sledovaný 
verejný záujem, rozsah a povahu 
vykonávaných činností, počet dotknutých 
príjemcov, úmyselnú alebo 
nedbanlivostnú povahu porušenia, ako aj 
hospodársku kapacitu porušovateľa.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(102) V záujme účinnosti a efektívnosti 
by Komisia okrem všeobecného 
hodnotenia nariadenia, ktoré sa má 
vykonať do piatich rokov od nadobudnutia 
jeho účinnosti, mala po počiatočnej fáze a 
na základe prvých troch rokov 
uplatňovania tohto nariadenia vykonať aj 
hodnotenie činností výboru a jeho 
štruktúry.

(102) Komisia by mala vykonať 
všeobecné hodnotenie tohto nariadenia a 
predložiť správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru. 
Táto správa by sa mala zaoberať najmä 
vymedzením veľmi veľkých online 
platforiem a priemerným počtom 
aktívnych príjemcov služby za mesiac. 
Táto správa by sa mala zaoberať aj 
vykonávaním kódexov správania, ako aj 
povinnosťou určiť zástupcu usadeného v 
Únii a posúdiť účinok podobných 
povinností, ktoré ukladajú tretie krajiny 
európskym poskytovateľom služieb 
pôsobiacim v zahraničí. Komisia by mala 
vykonať najmä posúdenie akéhokoľvek 
vplyvu nákladov pre európskych 
poskytovateľov služieb, ktorý by mohli 
mať podobné požiadavky, ktoré zaviedli 
tretie krajiny, vrátane požiadavky určiť 
právneho zástupcu a akékoľvek nové 
prekážky prístupu na trh mimo EÚ po 
prijatí tohto nariadenia. Komisia by 
takisto mala posúdiť vplyv na schopnosť 
európskych podnikov a spotrebiteľov 
získať prístup k výrobkom a službám z 
krajín mimo Únie a kupovať ich. 
V záujme účinnosti a efektívnosti by 
Komisia okrem všeobecného hodnotenia 
nariadenia, ktoré sa má vykonať do troch 
rokov od nadobudnutia jeho účinnosti, 
mala po počiatočnej fáze a na základe 
prvých troch rokov uplatňovania tohto 



PE693.594v02-00 90/1008 RR\1246056SK.docx

SK

nariadenia vykonať aj hodnotenie činností 
výboru a jeho štruktúry.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pravidlá vykonávania tohto 
nariadenia a presadzovania jeho 
dodržiavania, a to aj pokiaľ ide o 
spoluprácu a koordináciu medzi 
príslušnými orgánmi.

c) pravidlá vykonávania požiadaviek 
stanovených v tomto nariadení a 
presadzovania ich dodržiavania, a to aj 
pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu 
medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

b) stanoviť harmonizované pravidlá 
bezpečného, prístupného, predvídateľného 
a dôveryhodného online prostredia, v 
ktorom sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporovať vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa a prispievať k 
väčšiemu výberu pre spotrebiteľov a 
zároveň uľahčovať inovácie, podporovať 
digitálnu transformáciu a podnecovať 
hospodársky rast v rámci vnútorného 
trhu.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby poskytované 
príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo 
bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo 
poskytovateľov týchto služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
žiadnu službu, ktorá nie je 
sprostredkovateľskou službou, ani na 
žiadne požiadavky uložené v súvislosti s 
takouto službou, a to bez ohľadu na to, či 
sa táto služba poskytuje prostredníctvom 
sprostredkovateľskej služby.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Toto nariadenie sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené 
v týchto predpisoch:

vypúšťa sa

a) smernica 2000/31/ES;
b) smernica 2010/13/ES;
c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich 
práv;
d) nariadenie (EÚ) .../… o 
predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online [TOO po prijatí];
e) nariadenie (EÚ) .../... o európskom 
príkaze na predloženie a uchovanie 
elektronických dôkazov v trestných 
veciach a smernica (EÚ) .../..., ktorou sa 
stanovujú harmonizované pravidlá 
určovania právnych zástupcov na účely 
zhromažďovania dôkazov v trestnom 
konaní [elektronické dôkazy po prijatí];
f) nariadenie (EÚ) 2019/1148;
g) nariadenie (EÚ) 2019/1150;
h) právne predpisy Únie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti 
výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 
2017/2394;
i) právne predpisy Únie o ochrane 
osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 
2016/679 a smernica 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby poskytované 
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príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo 
bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo 
poskytovateľov týchto služieb.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
žiadnu službu, ktorá nie je 
sprostredkovateľskou službou, ani na 
žiadne požiadavky uložené v súvislosti s 
takouto službou, a to bez ohľadu na to, či 
sa táto služba poskytuje prostredníctvom 
sprostredkovateľskej služby.
3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené 
v týchto predpisoch:
a) smernica 2000/31/ES;
b) smernica 2010/13/ES;
c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich 
práv, najmä smernica (EÚ) 2019/790 o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom na digitálnom 
jednotnom trhu;
d) nariadenie (EÚ) 2021/784 
o riešení šírenia teroristického obsahu 
online;
e) nariadenie (EÚ) .../... o európskom 
príkaze na predloženie a uchovanie 
elektronických dôkazov v trestných 
veciach a smernica (EÚ) .../..., ktorou sa 
stanovujú harmonizované pravidlá 
určovania právnych zástupcov na účely 
zhromažďovania dôkazov v trestnom 
konaní [elektronické dôkazy po prijatí];
f) nariadenie (EÚ) 2019/1148;
g) nariadenie (EÚ) 2019/1150;
h) právne predpisy Únie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti 
výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 
2017/2394, nariadenia (EÚ) 2019/1020 
a smernice 2001/95/ES o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov;
i) právne predpisy Únie o ochrane 
osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 
2016/679 a smernica 2002/58/ES;
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j) smernica (EÚ) 2019/882;
k) smernica (EÚ) 2018/1972;
l) smernica 2013/11/EÚ;
4. Do [12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] Komisia 
uverejní usmernenia, pokiaľ ide o vzťah 
medzi týmto nariadením a legislatívnymi 
aktmi uvedenými v článku 1a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „služby informačnej spoločnosti“ 
sú služby v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) 
smernice (EÚ) 2015/1535;

a) „služby informačnej spoločnosti“ 
sú služby vymedzené v článku 1 ods. 1 
písm. b) smernice (EÚ) 2015/1535;

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „príjemca služby“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá využíva 
príslušnú sprostredkovateľskú službu;

b) „príjemca služby“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá využíva 
príslušnú sprostredkovateľskú službu 
s cieľom vyhľadať alebo sprístupniť 
informácie;

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej alebo 

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej, 
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profesijnej činnosti; remeselnej alebo profesijnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „ponúkať služby v Únii“ je 
poskytovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo viacerých 
členských štátoch možnosť využívať 
služby poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s 
Úniou; takáto podstatná väzba sa považuje 
za existujúcu, ak má poskytovateľ v Únii 
sídlo; ak takéto sídlo neexistuje, 
posúdenie podstatnej väzby sa zakladá na 
konkrétnych skutkových kritériách, ako 
sú:

d) „ponúkať služby v Únii“ je 
poskytovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo viacerých 
členských štátoch možnosť využívať 
služby poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s 
Úniou;

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— významný počet používateľov v 
jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— zameranie činností na jeden alebo 
viac členských štátov;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) „podstatná väzba na Úniu“ je 
spojenie medzi poskytovateľom a jedným 
členským štátom alebo viacerými 
členskými štátmi vyplývajúce buď z jeho 
sídla v Únii, alebo v prípade, že nemá 
sídlo v Únii, zo skutočnosti, že 
poskytovateľ zameriava svoje činnosti na 
jeden alebo viacero členských štátov;

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba 
alebo každá právnická osoba bez ohľadu na 
to, či je v súkromnom alebo verejnom 
vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace 
s jej obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, 
a to aj prostredníctvom inej osoby 
konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba 
alebo každá právnická osoba bez ohľadu na 
to, či je v súkromnom alebo verejnom 
vlastníctve, ktorá koná na účely priamo 
súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, 
a to aj prostredníctvom inej osoby 
konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— služba „obyčajný prenos“, ktorá 
pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti alebo z poskytovania 
prístupu ku komunikačnej sieti,

— služba „obyčajný prenos“, ktorá 
pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby 
v komunikačnej sieti alebo z poskytovania 
prístupu ku komunikačnej sieti vrátane 
pomocných technických účelových 
služieb,



RR\1246056SK.docx 97/1008 PE693.594v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— služba „kešing“, ktorá pozostáva z 
prenosu informácií poskytovaných 
príjemcom služby v komunikačnej sieti, pri 
ktorom sa tieto informácie automaticky, 
dočasne a prechodne uchovávajú, a to 
výlučne na účely zefektívnenia ďalšieho 
prenosu informácií k iným príjemcom na 
ich žiadosť,

— služba „kešing“, ktorá pozostáva z 
prenosu informácií poskytovaných 
príjemcom služby v komunikačnej sieti, pri 
ktorom sa tieto informácie automaticky, 
dočasne a prechodne uchovávajú, 
vykonávaná výlučne na účely 
zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií 
k iným príjemcom na ich žiadosť,

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane 
predaja produktov alebo poskytovania 
služieb, nie je v súlade s právnymi 
predpismi Únie alebo niektorého členského 
štátu, a to bez ohľadu na presný predmet 
alebo povahu týchto právnych predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia alebo činnosť vrátane predaja 
produktov alebo poskytovania služieb, 
ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi 
Únie alebo niektorého členského štátu, a to 
bez ohľadu na presný predmet alebo 
povahu týchto právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným alebo čisto vedľajším 
prvkom inej služby alebo funkciou hlavnej 
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technických dôvodov nemožno použiť bez 
tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej 
služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

služby, ktorý z objektívnych a technických 
dôvodov nemožno použiť bez tejto inej 
služby, a začlenenie tohto prvku alebo 
funkcie do inej služby nie je prostriedkom 
na obchádzanie uplatniteľnosti tohto 
nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) „online rozhranie“ je akýkoľvek 
softvér vrátane webového sídla alebo jeho 
časti a aplikácie vrátane mobilných 
aplikácií;

k) „online rozhranie“ je akýkoľvek 
softvér vrátane webového sídla alebo jeho 
časti a aplikácie vrátane mobilných 
aplikácií, ktorý umožňuje príjemcom 
služby prístup k príslušnej 
sprostredkovateľskej službe a interakciu 
s touto službou;

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) „dôveryhodný nahlasovateľ“ je 
subjekt, ktorému koordinátor digitálnych 
služieb udelil takýto štatút;

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 
účely, pričom tieto informácie online 

n) „reklama“ sú informácie určené 
a šírené na propagáciu posolstva 
právnickej alebo fyzickej osoby bez ohľadu 
na to, či sa majú dosiahnuť komerčné alebo 
nekomerčné účely, pričom tieto informácie 



RR\1246056SK.docx 99/1008 PE693.594v02-00

SK

platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje 
konkrétne za ich propagáciu;

online platforma zobrazuje na svojom 
online rozhraní za odplatu, ktorá sa 
poskytuje konkrétne výmenou za 
propagáciu tohto posolstva;

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) „odmena“ je hospodárska náhrada 
pozostávajúca z priamej alebo nepriamej 
platby za poskytnutú službu, a to aj vtedy, 
keď poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb nie je priamo odmeňovaný 
príjemcom služby alebo keď príjemca 
služby poskytuje údaje poskytovateľovi 
služieb, s výnimkou prípadov, keď sa 
takéto údaje zbierajú výlučne na účely 
splnenia právnych požiadaviek;

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie, 
priorizovanie alebo usporiadanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj 
v dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno p
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb zamerané na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú 
príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s 
ich obchodnými podmienkami, a na boj 
proti takémuto obsahu alebo informáciám 
vrátane prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť tohto nezákonného obsahu 
alebo týchto informácií, ako je napríklad 
zhoršenie ich pozície, znemožnenie 
prístupu k nim alebo ich odstránenie, alebo 
schopnosť príjemcov poskytovať tieto 
informácie, ako napríklad zrušenie alebo 
zablokovanie konta príjemcu;

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb buď 
automatizovaným, alebo 
neautomatizovaným spôsobom, ktoré sú 
zamerané na odhaľovanie a identifikáciu 
nezákonného obsahu alebo informácií, 
ktoré poskytujú príjemcovia služby a ktoré 
nie sú v súlade s ich obchodnými 
podmienkami, a na boj proti takémuto 
obsahu alebo informáciám vrátane 
prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú 
dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť tohto 
nezákonného obsahu alebo týchto 
informácií, ako je napríklad zhoršenie ich 
pozície, znemožnenie prístupu k nim, 
vyradenie z ponuky, demonetizácia alebo 
ich odstránenie, alebo schopnosť príjemcov 
poskytovať tieto informácie, ako napríklad 
zrušenie alebo zablokovanie konta 
príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

q) „obchodné podmienky“ sú všetky 
podmienky alebo špecifikácie bez ohľadu 
na ich názov alebo formu, ktorými sa riadi 
zmluvný vzťah medzi poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a ich 
príjemcami.

q) „obchodné podmienky“ sú všetky 
podmienky alebo špecifikácie 
poskytovateľa služby bez ohľadu na ich 
názov alebo formu, ktorými sa riadi 
zmluvný vzťah medzi poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a ich 
príjemcami.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „osoby so zdravotným 
postihnutím“ sú osoby so zdravotným 
postihnutím v zmysle článku 3 ods. 1 
smernice (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdneho alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti, poskytovateľ služby 
nie je zodpovedný za automatické, dočasné 
a prechodné uchovávanie týchto informácií 
uskutočňované výlučne na účely 
zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií 
k iným príjemcom služby na ich žiadosť 
pod podmienkou, že:

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti, poskytovateľ služby 
nie je zodpovedný za automatické, dočasné 
a prechodné uchovávanie týchto informácií 
uskutočňované výlučne na účely 
zefektívnenia alebo lepšieho zabezpečenia 
ďalšieho prenosu informácií k iným 
príjemcom služby na ich žiadosť pod 
podmienkou, že poskytovateľ:

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ informácie 
neupravuje;

a) informácie neupravuje;

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovateľ dodržiava podmienky 
prístupu k informáciám;

b) dodržiava podmienky prístupu k 
informáciám;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytovateľ dodržiava pravidlá 
týkajúce sa aktualizácie informácií 
špecifikované spôsobom všeobecne 
uznávaným a používaným v príslušnom 
odvetví;

c) pravidlá týkajúce sa aktualizácie 
informácií špecifikované spôsobom 
všeobecne uznávaným a používaným v 
príslušnom odvetví;

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytovateľ nezasahuje do 
zákonného používania technológie, ktorá je 
všeobecne uznávaná a používaná v 
príslušnom odvetví, na získavanie údajov o 
používaní informácií a a

d) nezasahuje do zákonného 
používania technológie, ktorá je všeobecne 
uznávaná a používaná v príslušnom 
odvetví, na získavanie údajov o používaní 
informácií a

Pozmeňujúci návrh 133
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ urýchlene koná, aby 
odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo 
k nim znemožnil prístup, hneď ako získa 
skutočnú vedomosť o tom, že informácie 
boli na pôvodnom zdroji prenosu 
odstránené zo siete alebo k nim bol 
znemožnený prístup, alebo že ich 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nim nariadil súd alebo správny orgán.

e) urýchlene koná, aby odstránil 
informácie, ktoré uchováva, alebo k nim 
znemožnil prístup, hneď ako získa 
skutočnú vedomosť o tom, že informácie 
boli na pôvodnom zdroji prenosu 
odstránené zo siete alebo k nim bol 
znemožnený prístup, alebo že ich 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nim nariadil súd alebo správny orgán.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdneho alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, ak takáto online platforma 
predkladá konkrétnu informáciu alebo inak 
umožňuje konkrétnu transakciu takým 
spôsobom, ktorý by viedol priemerného a 
primerane informovaného spotrebiteľa k 

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, ak takáto online platforma 
predkladá konkrétnu informáciu alebo inak 
umožňuje konkrétnu transakciu takým 
spôsobom, ktorý by viedol spotrebiteľa 
k presvedčeniu, že informácie alebo 
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presvedčeniu, že informácie alebo produkt 
či službu, ktoré sú predmetom transakcie, 
poskytuje buď samotná online platforma, 
alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha 
alebo je pod jej kontrolou.

produkt či službu, ktoré sú predmetom 
transakcie, poskytuje buď samotná online 
platforma, alebo príjemca služby, ktorý jej 
podlieha alebo je pod jej kontrolou.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdneho alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie nezákonného 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia 
na dosiahnutie súladu s požiadavkami 
práva Únie vrátane tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb majú právo 
využiť výnimky zo zodpovednosti uvedené 
v článkoch 3, 4 a 5 aj vtedy, keď 
vykonávajú dobrovoľné vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo prijímajú 
opatrenia zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie nezákonného 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia 
na dosiahnutie súladu s požiadavkami 
vnútroštátneho práva a práva Únie vrátane 
charty a požiadaviek, ktoré sú stanovené v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 138
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečia, 
aby vykonávané dobrovoľné vyšetrovania 
z vlastnej iniciatívy a opatrenia prijaté 
podľa odseku 1 boli účinné a konkrétne. 
Takéto vyšetrovania z vlastnej iniciatívy 
a opatrenia by mali sprevádzať primerané 
záruky, ako napríklad ľudský dohľad, 
dokumentácia alebo akékoľvek dodatočné 
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby 
takéto vyšetrovania a opatrenia boli 
presné, nediskriminačné, primerané, 
transparentné a neviedli k nadmernému 
odstraňovaniu obsahu. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vynaložia 
maximálne úsilie na zabezpečenie toho, 
aby v prípade použitia automatizovaných 
prostriedkov bola technológia dostatočne 
spoľahlivá na to, aby v maximálnej 
možnej miere obmedzila mieru chýb v 
prípadoch, keď sa informácie nesprávne 
považujú za nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

1. Poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb sa neukladá 
de iure ani de facto všeobecná povinnosť 
monitorovať automatizovanými či 
neautomatizovanými prostriedkami 
informácie, ktoré títo poskytovatelia 
prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť 
ani povinnosť monitorovať správanie 
fyzických osôb. 
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Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb nie sú 
povinní používať automatizované nástroje 
na moderovanie obsahu alebo na 
monitorovanie správania fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty nebránia 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v tom, aby ponúkali služby 
šifrované bez medzifáz.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty neukladajú 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb všeobecnú povinnosť obmedziť 
anonymné využívanie ich služieb. Členské 
štáty neukladajú poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb povinnosť 
všeobecne a bez rozdielu uchovávať 
osobné údaje príjemcov ich služieb. 
Akékoľvek cielené uchovávanie údajov 
konkrétneho príjemcu nariaďuje súdny 
orgán v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom.
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Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

1. Po prijatí príkazu konať proti jednej 
alebo viacerým položkám konkrétneho 
nezákonného obsahu, ktorý bol prijatý  
prostredníctvom zabezpečeného 
komunikačného kanála adoručený a 
vydaný vnútroštátnymi súdnymi alebo 
správnymi orgánmi na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva, v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odkaz na právny základ príkazu;

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje, prečo informácie predstavujú 
nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne 
ustanovenie právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátneho práva, ktoré bolo 
porušené,

— dostatočne podrobné odôvodnenie, 
v ktorom sa vysvetľuje, prečo informácie 
predstavujú nezákonný obsah, s odkazom 
na konkrétne ustanovenie právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, 
v súlade s právom Únie,
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Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— identifikáciu vydávajúceho orgánu 
vrátane dátumu, časovej pečiatky a 
elektronického podpisu orgánu, ktorý 
umožňuje príjemcovi overiť príkaz, a 
kontaktné údaje kontaktnej osoby v rámci 
uvedeného orgánu;

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— jeden alebo viac presných 
jednotných vyhľadávačov zdrojov a v 
prípade potreby ďalšie informácie 
umožňujúce identifikáciu dotknutého 
nezákonného obsahu,

— jasné uvedenie presnej 
elektronickej polohy týchto informácií, 
napríklad presnej adresy alebo adries 
URL, v prípade potreby alebo ak sa 
presná elektronická poloha nedá určiť; 
jeden alebo viac presných jednotných 
vyhľadávačov zdrojov a v prípade potreby 
ďalšie informácie umožňujúce 
identifikáciu dotknutého nezákonného 
obsahu,

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

— ľahko zrozumiteľné informácie 
o mechanizmoch nápravy, ktoré má 
k dispozícii poskytovateľ služby a príjemca 
služby, ktorý obsah poskytol, vrátane lehôt 
na podanie odvolania;
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Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ak je to potrebné a primerané, 
rozhodnutie nezverejniť informácie o 
odstránení obsahu alebo znemožnení 
prístupu k nemu z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, ako je prevencia, 
vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie 
závažnej trestnej činnosti, a to maximálne 
na obdobie šesť týždňov od uvedeného 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územnú pôsobnosť príkazu na 
základe uplatniteľných pravidiel práva 
Únie a vnútroštátneho práva vrátane charty 
a prípadne všeobecných zásad 
medzinárodného práva, ktorá nepresahuje 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľa;

b) územnú pôsobnosť príkazu na 
základe uplatniteľných pravidiel práva 
Únie a vnútroštátneho práva v súlade 
s právom Únie vrátane charty a prípadne 
všeobecných zásad medzinárodného práva, 
ktorá nepresahuje rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho 
cieľa; územná pôsobnosť príkazu sa 
obmedzuje na územie členského štátu, 
ktorý príkaz vydal, pokiaľ nezákonnosť 
obsahu nevyplýva priamo z práva Únie 
alebo pokiaľ si predmetné práva 
nevyžadujú širšiu územnú pôsobnosť, v 
súlade s právom Únie a medzinárodným 
právom;

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10, 
alebo v jednom z úradných jazykov 
členského štátu, ktorý vydal príkaz 
týkajúci sa konkrétnej položky 
nezákonného obsahu; v takom prípade si 
kontaktné miesto poskytovateľa služby 
môže od príslušného orgánu vyžiadať 
preklad do jazyka, ktorý uviedol 
poskytovateľ;

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) príkaz je v súlade s článkom 3 
smernice 2000/31/ES:

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) ak je za hosting konkrétnych 
položiek nezákonného obsahu zodpovedný 
viac ako jeden poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, príkaz sa 
vydá najvhodnejšiemu poskytovateľovi, 
ktorý má technickú a operačnú schopnosť 
konať v súvislosti s týmito konkrétnymi 
položkami.

Pozmeňujúci návrh 154



RR\1246056SK.docx 111/1008 PE693.594v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade 
s článkom 70 s cieľom stanoviť konkrétny 
vzor a formát pre takéto príkazy, ako sa 
uvádza v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorým bol 
doručený príkaz, majú právo na účinný 
prostriedok nápravy. Koordinátor 
digitálnych služieb členského štátu 
usadenia sa môže rozhodnúť zasiahnuť 
v mene poskytovateľa do akýchkoľvek 
prostriedkov nápravy, odvolaní alebo 
iných právnych postupov v súvislosti 
s príkazom.
Koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu usadenia môže požiadať orgán, 
ktorý príkaz vydal, aby príkaz stiahol 
alebo zrušil alebo aby upravil územnú 
pôsobnosť príkazu na to, čo je 
nevyhnutne potrebné. Ak sa takáto 
žiadosť zamietne, koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu usadenia je 
oprávnený požiadať súdne orgány 
členského štátu, ktoré príkaz vydali, o 
zrušenie, zastavenie alebo úpravu účinku 
príkazu. Takéto konanie sa musí dokončiť 
bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Ak poskytovateľ nemôže dodržať 
príkaz na odstránenie, pretože obsahuje 
zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné 
informácie na jeho vykonanie, bez 
zbytočného odkladu informuje súdny 
alebo správny orgán, ktorý príkaz na 
informácie vydal, a požiada o potrebné 
objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Orgán vydávajúci príkaz zašle 
príkaz a informácie získané od 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb, pokiaľ ide o vykonanie príkazu, 
koordinátorovi digitálnych služieb z 
členského štátu orgánu, ktorý príkaz 
vydal.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva a správneho 
práva procesného v súlade s právom Únie 
vrátane charty. Orgány konajúce v súlade 
s týmito právnymi predpismi nesmú 
presiahnuť rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie sledovaných cieľov.
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Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mohli na žiadosť 
žiadateľa, ktorého práva boli porušené 
nezákonným obsahom, vydať v súlade 
s týmto článkom voči príslušnému 
poskytovateľovi sprostredkovateľských 
služieb súdny príkaz na odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu k tomuto obsahu.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý prijali prostredníctvom 
zabezpečeného komunikačného kanála 
a ktorýdoručili a vydali príslušné 
vnútroštátne súdne alebo správne orgány 
na základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí 
a o tom, ako bol príkaz vykonaný.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— identifikačné údaje súdneho alebo 
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správneho orgánu, ktorý príkaz vydal, a 
autentifikáciu príkazu týmto orgánom 
vrátane dátumu, časovej pečiatky a 
elektronického podpisu orgánu, ktorý 
príkaz na poskytnutie informácií vydal;

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odkaz na právny základ príkazu;

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— jasné uvedenie presnej 
elektronickej polohy, názvu účtu alebo 
jedinečného identifikátora príjemcu, 
o ktorom sa informácie požadujú;

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje cieľ, na ktorý sa informácie 
požadujú, a prečo je požiadavka na 
poskytnutie informácií nevyhnutná a 
primeraná na určenie toho, či príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb dodržiavajú 
uplatniteľné pravidlá Únie alebo 
vnútroštátne pravidlá, okrem prípadov, keď 
takéto odôvodnenie nemožno poskytnúť z 
dôvodov súvisiacich s predchádzaním 
trestným činom, ich vyšetrovaním, 

— dostatočne podrobné odôvodnenie, 
v ktorom sa vysvetľuje cieľ, na ktorý sa 
informácie požadujú, a prečo je požiadavka 
na poskytnutie informácií nevyhnutná a 
primeraná na určenie toho, či príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb dodržiavajú 
uplatniteľné pravidlá Únie alebo 
vnútroštátne pravidlá, okrem prípadov, keď 
takéto odôvodnenie nemožno poskytnúť z 
dôvodov súvisiacich s predchádzaním 
trestným činom, ich vyšetrovaním, 
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odhaľovaním a stíhaním, odhaľovaním a stíhaním,

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ak požadované informácie 
predstavujú osobné údaje v zmysle článku 
4 bode 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo 
článku 3 bode 1 smernice (EÚ) 2016/680, 
odôvodnenie, že príkaz je v súlade s 
uplatniteľným právnym predpisom o 
ochrane údajov;

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia služby 
vrátane lehôt na odvolanie;

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informáciu o tom, či by mal 
poskytovateľ bez zbytočného odkladu 
informovať dotknutého príjemcu služby, 
vrátane informácií o požadovaných 
údajoch; ak sa žiada o informácie v rámci 
trestného konania, žiadosť o tieto 
informácie musí byť v súlade so 
smernicou (EÚ) 2016/680 a informácie 
pre dotknutého príjemcu služby o tejto 
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žiadosti sa môžu odložiť na tak dlho, ako 
je to potrebné a primerané, aby sa 
zabránilo mareniu príslušného trestného 
konania, pričom sa zohľadnia práva 
podozrivých a obvinených osôb bez toho, 
aby boli dotknuté práva na obhajobu a 
účinné prostriedky nápravy. Takáto 
žiadosť je riadne odôvodnená, uvádza sa v 
nej trvanie povinnosti zachovávať 
dôvernosť a podlieha pravidelnému 
preskúmaniu.

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému týmto 
poskytovateľom v súlade s článkom 10, 
alebo v jednom z úradných jazykov 
členského štátu, ktorý vydal príkaz 
týkajúci sa položky nezákonného obsahu; 
V takom prípade si kontaktné miesto môže 
od príslušného orgánu vyžiadať preklad 
do jazyka, ktorý uviedol poskytovateľ;

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade 
s článkom 70 s cieľom stanoviť konkrétny 
vzor a formát pre takéto príkazy, ako sa 
uvádza v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 170
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorému 
bol doručený príkaz, má právo na účinný 
prostriedok nápravy. Toto právo zahŕňa 
právo napadnúť príkaz pred súdnymi 
orgánmi členského štátu vydávajúceho 
príslušného orgánu, najmä ak takýto 
príkaz nie je v súlade s článkom 3 
smernice 2000/31/ES. Koordinátor 
digitálnych služieb členského štátu 
usadenia sa môže rozhodnúť zasiahnuť 
v mene poskytovateľa do akýchkoľvek 
prostriedkov nápravy, odvolaní alebo 
iných súdnych konaní v súvislosti 
s príkazom.
Koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu usadenia môže požiadať orgán, 
ktorý príkaz vydal, aby príkaz stiahol 
alebo zrušil. Ak sa takáto žiadosť 
zamietne, koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu usadenia je oprávnený 
požiadať súdne orgány členského štátu, 
ktoré príkaz vydali, o zrušenie, zastavenie 
alebo úpravu účinku príkazu. Takéto 
konanie sa musí dokončiť bez zbytočného 
odkladu. 

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Ak poskytovateľ nemôže dodržať 
príkaz, pretože obsahuje zjavné chyby 
alebo neobsahuje dostatočné informácie, 
ktoré by umožnili jeho vykonanie, bez 
zbytočného odkladu informuje súdny 
alebo správny orgán, ktorý príkaz na 
informácie vydal, a požiada o potrebné 
objasnenia.
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Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Orgán vydávajúci príkaz na 
poskytnutie konkrétnej informácie zašle 
tento príkaz a informácie získané od 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb, pokiaľ ide o vykonanie príkazu, 
koordinátorovi digitálnych služieb z 
členského štátu orgánu, ktorý príkaz 
vydal.

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva ani správneho 
práva procesného v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Účinné prostriedky nápravy pre príjemcov 

služby
1. Príjemcovia služby, ktorej obsah 
bol odstránený podľa článku 8 alebo 
ktorých informácie boli vyžiadané podľa 
článku 9, majú právo na účinné 
prostriedky nápravy proti takýmto 
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príkazom, v uplatniteľných prípadoch 
vrátane obnovy obsahu, ktorý bol v súlade 
s obchodnými podmienkami, ale 
poskytovateľ služby ho mylne považoval 
za nezákonný, a to bez toho, aby boli 
dotknuté prostriedky nápravy dostupné 
podľa smernice (EÚ) 2016/680 
a nariadenia (EÚ) 2016/679. 
2. Takéto právo na účinný 
prostriedok nápravy sa uplatní pred 
súdnym orgánom v členskom štáte, ktorý 
vydal príkaz, v súlade s jeho 
vnútroštátnym právom a zahŕňa možnosť 
napadnúť zákonnosť opatrenia vrátane 
jeho nevyhnutnosti a primeranosti. 
3. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracujú vnútroštátne nástroje a 
usmernenia pre príjemcov služby, pokiaľ 
ide o mechanizmy podávania sťažností a 
nápravy uplatniteľné na ich príslušnom 
území.

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti náležitej starostlivosti pre 
transparentné a bezpečné online prostredie

Povinnosti náležitej starostlivosti pre 
transparentné, prístupné a bezpečné online 
prostredie

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontaktné miesta Kontaktné miesta pre orgány členských 
štátov, Komisiu a výbor
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Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zriadia 
jednotné kontaktné miesto umožňujúce na 
účely uplatňovania tohto nariadenia priamu 
komunikáciu s orgánmi členských štátov, 
Komisiou a výborom uvedeným v článku 
47 elektronickým spôsobom.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb určia 
jednotné kontaktné miesto umožňujúce na 
účely uplatňovania tohto nariadenia priamu 
komunikáciu s orgánmi členských štátov, 
Komisiou a výborom uvedeným v článku 
47 elektronickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu jednotných kontaktných miest 
a komunikáciu s nimi.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb oznámia 
orgánom členských štátov, Komisii a 
výboru informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu svojich jednotných 
kontaktných miest a komunikáciu s nimi 
vrátane názvu, e-mailovej adresy, fyzickej 
adresy a telefónneho čísla a zabezpečia 
aktualizáciu týchto informácií.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
zriadiť rovnaké jednotné kontaktné 
miesto na účely tohto nariadenia a na 
účely ďalšieho jednotného kontaktného 
miesta, ktoré sa vyžaduje podľa iného 
právneho predpisu Únie. Poskytovateľ 
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o tomto rozhodnutí informuje Komisiu.

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Kontaktné miesta pre príjemcov služieb

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb určia 
jednotné kontaktné miesto, ktoré 
príjemcom služieb umožní priamo s nimi 
komunikovať.
2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
predovšetkým umožnia príjemcom služieb 
komunikovať s nimi tým, že im 
používateľsky ústretovým a ľahko 
dostupným spôsobom poskytnú rýchle, 
priame a efektívne komunikačné 
prostriedky, napríklad telefónne číslo, e-
mailové adresy, elektronické kontaktné 
formuláre, chatboty alebo rýchle správy, 
ako aj fyzickú adresu sídla poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb tiež umožnia príjemcom služieb 
vybrať si prostriedky priamej 
komunikácie, ktoré sa nespoliehajú len na 
automatizované nástroje.
3. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vynaložia 
všetko primerané úsilie s cieľom zaručiť, 
že sa pridelia dostatočné ľudské a 
finančné zdroje na zabezpečenie toho, aby 
sa komunikácia uvedená v odseku 1 
vykonávala rýchlym a efektívnym 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 181
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu za svojho právneho 
zástupcu v jednom z členských štátov, v 
ktorých poskytovateľ ponúka svoje služby.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu, ktorá bude vystupovať ako 
ich právny zástupca v jednom z členských 
štátov, v ktorých poskytovateľ ponúka 
svoje služby.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb oprávnia 
svojich právnych zástupcov na to, aby sa 
na nich popri samotných poskytovateľoch 
alebo namiesto nich obracali orgány 
členských štátov, Komisia a výbor vo 
všetkých otázkach potrebných na 
prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie 
rozhodnutí vydaných v súvislosti s týmto 
nariadením. Na spoluprácu s orgánmi 
členských štátov, Komisiou a výborom a 
na dodržiavanie uvedených rozhodnutí 
vybavia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb svojich 
právnych zástupcov potrebnými 
právomocami a zdrojmi.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb oprávnia 
svojich právnych zástupcov na to, aby sa 
na nich popri samotných poskytovateľoch 
alebo namiesto nich obracali orgány 
členských štátov, Komisia a výbor vo 
všetkých otázkach potrebných na 
prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie 
rozhodnutí vydaných v súvislosti s týmto 
nariadením. Na zabezpečenie ich 
efektívnej a včasnej spolupráce s orgánmi 
členských štátov, Komisiou a výborom 
a na dodržiavanie každého z uvedených 
rozhodnutí vybavia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb svojich 
právnych zástupcov potrebnými 
právomocami a dostatočnými zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Meno, adresu, adresu elektronickej 
pošty a telefónne číslo svojho právneho 
zástupcu oznámia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom má tento právny 
zástupca pobyt alebo je usadený. 
Zabezpečia, aby boli tieto informácie 
aktuálne.

4. Meno, poštovú adresu, adresu 
elektronickej pošty a telefónne číslo svojho 
právneho zástupcu oznámia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom má tento právny 
zástupca pobyt alebo je usadený. 
Zabezpečia, aby boli tieto informácie 
aktualizované. Koordinátor digitálnych 
služieb v členskom štáte, v ktorom má 
tento právny zástupca pobyt alebo v 
ktorom je usadený, vynaloží po prijatí 
týchto informácií primerané úsilie na 
posúdenie ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Týmto článkom nie je dotknutá 
skutočnosť, že v súlade s vnútroštátnym 
právom môže byť právny zástupca 
poverený viac ako jedným poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb za 
predpokladu, že sa títo poskytovatelia 
kvalifikujú ako mikropodniky, malé alebo 
stredné podniky, ako sú vymedzené 
v odporúčaní 2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh 185

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 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb používajú 
spravodlivé, nediskriminačné a 
transparentné podmienky. Poskytovatelia 
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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.

sprostredkovateľských služieb musia tieto 
podmienky sformulovať jasným, 
používateľsky ústretovým a jednoznačným 
jazykom a musia ich verejne sprístupniť 
v ľahko prístupnom a strojovo čitateľnom 
formáte v úradných jazykoch členského 
štátu, na ktorý sa služba zameriava.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do svojich obchodných podmienok 
zahrnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb informácie 
o všetkých obmedzeniach alebo úpravách, 
ktoré v súvislosti s využívaním svojej 
služby zavedú vo vzťahu k obsahu 
poskytovanému príjemcami služby. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb zahrnú aj ľahko dostupné 
informácie o práve príjemcov ukončiť 
využívanie ich služby. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zahrnú aj 
informácie o všetkých politikách, 
postupoch, opatreniach a nástrojoch 
používaných poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb na účely 
moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania a ľudskej 
kontroly.

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb promptne 
oznámia príjemcom služieb každú 
významnú zmenu zmluvných podmienok a 
poskytnú im vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Ak je sprostredkovateľská služba 
primárne zameraná na maloleté osoby 
alebo ju v prevažnej miere využívajú 
maloleté osoby, poskytovateľ vysvetlí 
podmienky a obmedzenia využívania 
služby tak, aby im maloleté osoby 
rozumeli.

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú spravodlivo, 
transparentne, súdržne, dôsledne, včas, 
nesvojvoľne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 190
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb poskytnú 
príjemcom služieb stručné a ľahko 
dostupné zhrnutie obchodných podmienok 
v strojovo čitateľnom formáte a jasnom, 
používateľsky ústretovom 
a jednoznačnom jazyku. V tomto zhrnutí 
sa uvedú hlavné prvky požiadaviek na 
informácie vrátane možnosti ľahko 
odstúpiť od nepovinných doložiek, ako aj 
dostupné prostriedky a mechanizmy 
nápravy.

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
používať grafické prvky, ako sú ikony 
alebo obrázky, na znázornenie hlavných 
prvkov požiadaviek na informácie.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Veľmi veľké online platformy 
vymedzené v článku 25 uverejnia svoje 
obchodné podmienky v úradných 
jazykoch všetkých členských štátov Únie, 
v ktorých ponúkajú svoje služby.
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Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb nesmú od 
prijímateľov služby, ktorí nie sú 
obchodníkmi, vyžadovať, aby na účely 
využívania služby zverejňovali svoju 
právnu identitu.

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne v štandardizovanom a strojovo 
čitateľnom formáte a ľahko dostupným 
spôsobom zverejnia jasnú, ľahko 
zrozumiteľnú a podrobnú správu o 
akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré 
počas príslušného obdobia uskutočnili. 
Tieto správy podľa vhodnosti obsahujú 
najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených 
v týchto príkazoch;

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na informovanie orgánu, ktorý 
vydal príkaz, o jeho prijatí a účinku tohto 
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príkazu;

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v uplatniteľnom prípade o úplnom 
počte moderátorov obsahu pridelených 
každému úradnému jazyku na členský štát 
a kvalitatívny opis toho, či a ako sa 
používajú automatizované nástroje na 
moderovanie obsahu v každom úradnom 
jazyku;

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o priemernom 
čase potrebnom na prijatie opatrení;

b) počte oznámení predložených 
v súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, počte oznámení predložených 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
akýchkoľvek opatreniach prijatých na 
základe týchto oznámení rozlíšených podľa 
toho, či sa opatrenie prijalo na základe 
zákona alebo obchodných podmienok 
poskytovateľa, a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení a mediáne 
takéhoto času. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
poskytnúť dodatočné informácie s cieľom 
odôvodniť priemerný čas na potrebný na 
prijatie opatrení;

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení;

c) zmysluplných a zrozumiteľných 
informáciách o moderovaní obsahu 
vykonávanom z vlastnej iniciatívy 
poskytovateľov vrátane využitia 
automatizovaných nástrojov, počtu a 
druhu prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú 
dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť 
informácií poskytovaných príjemcami 
služby a ich schopnosť poskytovať 
informácie, rozdelených podľa druhu 
dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení, a v uplatniteľných prípadoch aj 
o opatreniach prijatých s cieľom 
poskytovať odbornú prípravu a pomoc 
zamestnancom zapojeným do 
moderovania obsahu a zabezpečiť, aby 
nebol dotknutý obsah, ktorý neporušuje 
právne predpisy;

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a mediáne takéhoto času 
a o počte prípadov, v ktorých boli tieto 
rozhodnutia zrušené.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytnuté informácie sa 
prezentujú podľa jednotlivých členských 
štátov, v ktorých sa služby ponúkajú, 
a v rámci Únie ako celku.

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky a ktorí 
sa zároveň nepovažujú za veľmi veľké 
online platformy.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Podoba a organizácia online rozhrania

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb nesmú 
využívať štruktúru, funkciu ani spôsob 
fungovania svojho online rozhrania alebo 
akejkoľvek jeho časti na narušenie alebo 
obmedzenie schopnosti príjemcov služieb 
prijímať slobodné, autonómne a 
informované rozhodnutie alebo voľby. 
Poskytovatelia hostingových služieb sa 
zdržia najmä:
a) vizuálneho zdôrazňovania 
ktorejkoľvek z možností udelenia súhlasu, 
keď sa od príjemcu služby vyžaduje 
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rozhodnutie;
b) opakovaných žiadostí o to, aby 
príjemca služby súhlasil so spracúvaním 
údajov, ak už bol takýto súhlas 
odmietnutý podľa článku 7 ods. 3 
nariadenia (EÚ) 2016/679, bez ohľadu na 
rozsah a účel takéhoto spracúvania, a to 
najmä používaním automaticky 
otváraných okien, ktoré narúšajú 
užívateľský komfort;
c) naliehania na príjemcu služby, aby 
zmenil nastavenie alebo konfiguráciu 
služby po tom, ako sa už rozhodol;
d) ťažkopádnejšieho postupu rušenia 
služby v porovnaní s prihlasovaním sa do 
nej; alebo
e) vyžadovania súhlasu, ak príjemca 
služby uplatňuje svoje právo namietať 
automatizovanými prostriedkami s 
použitím technických špecifikácií v súlade 
s článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 
2016/679.
Týmto odsekom nie je dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2016/679.
2. Komisia je splnomocnená prijať 
delegovaný akt s cieľom aktualizovať 
zoznam postupov uvedený v odseku 1.
3. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb v prípade 
potreby prispôsobia svoje koncepčné 
prvky tak, aby zaistili vysokú úroveň 
ochrany, bezpečnosti a ochrany 
maloletých už v štádiu návrhu.

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 



PE693.594v02-00 132/1008 RR\1246056SK.docx

SK

primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

primerane odôvodnených oznámení. Na 
tento účel poskytovatelia prijmú opatrenia 
potrebné na to, aby umožnili a uľahčili 
predkladanie platných oznámení 
obsahujúcich všetky tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) ak je to možné, dôkazy, ktoré 
opodstatňujú tvrdenie;

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej 
polohy týchto informácií, najmä presnej 
adresy alebo adries URL, a v prípade 
potreby aj dodatočné informácie 
umožňujúce identifikáciu nezákonného 
obsahu;

b) v prípade potreby jasné uvedenie 
elektronickej polohy týchto informácií, 
napríklad presnej adresy alebo adries 
URL, alebo v prípade potreby aj dodatočné 
informácie umožňujúce identifikáciu 
nezákonného obsahu podľa druhu obsahu 
a konkrétneho druhu hostingovej služby;

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, na základe ktorých 
môže obozretný poskytovateľ 
hostingových služieb určiť nezákonnosť 
predmetného obsahu bez vykonania 
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konkrétnu informáciu. právneho alebo vecného preskúmania, sa 
považujú za oznámenia, ktoré vedú na 
účely článku 5 k získaniu skutočnej 
vedomosti alebo povedomia, pokiaľ ide o 
dotknutú konkrétnu informáciu.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Informácie, ktoré boli predmetom 
oznámenia, zostanú prístupné až do 
posúdenia ich zákonnosti, a to bez toho, 
aby bolo dotknuté právo poskytovateľov 
hostingových služieb uplatňovať svoje 
podmienky. Kým prebieha posudzovanie 
zákonnosti, poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb nenesú 
zodpovednosť za neodstránenie 
oznámených informácií.

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak oznámenie obsahuje meno a 
adresu elektronickej pošty jednotlivca 
alebo subjektu, ktorý ho predložil, 
poskytovateľ hostingových služieb 
bezodkladne zašle tomuto jednotlivcovi 
alebo subjektu potvrdenie o prijatí 
oznámenia.

4. Ak oznámenie obsahuje meno a 
adresu elektronickej pošty jednotlivca 
alebo subjektu, ktorý ho predložil, 
poskytovateľ hostingových služieb bez 
zbytočného zdržania zašle tomuto 
jednotlivcovi alebo subjektu potvrdenie o 
prijatí oznámenia.

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 
rozhodnutím.

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje opatrenia v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy.

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zabezpečí sa anonymita 
jednotlivcov, ktorí predložili oznámenie, 
vo vzťahu k príjemcovi služby, ktorý 
poskytol obsah, s výnimkou prípadov 
údajného porušenia osobnostných práv 
alebo práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne, 
nediskriminačne a nesvojvoľne prijímajú 
rozhodnutia vo vzťahu k informáciám, 
ktorých sa oznámenia týkajú. Ak na toto 
spracovanie alebo rozhodovanie používajú 
automatizované prostriedky, informácie o 
ich použití uvedú v oznámení uvedenom v 
odseku 4. Ak poskytovateľ nemá žiadnu 
technickú, prevádzkovú alebo zmluvnú 
schopnosť konať v súvislosti s 
konkrétnymi položkami nezákonného 
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obsahu, môže oznámenie postúpiť 
poskytovateľovi, ktorý má priamu 
kontrolu nad konkrétnymi položkami 
nezákonného obsahu, a súčasne 
informovať oznamujúcu osobu alebo 
subjekt a príslušného koordinátora 
digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez 
ohľadu na prostriedky použité na 
odhalenie, identifikáciu alebo odstránenie 
týchto informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a na dôvod svojho 
rozhodnutia informuje najneskôr v čase 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu o 
tomto rozhodnutí príjemcu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť, 
znemožniť k nim prístup, zhoršiť ich 
pozíciu alebo uplatniť iné opatrenia, bez 
ohľadu na prostriedky použité na 
odhalenie, identifikáciu alebo odstránenie 
týchto informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a na dôvod svojho 
rozhodnutia informuje najneskôr v čase 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu o 
tomto rozhodnutí príjemcu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia. 

Táto povinnosť sa neuplatňuje, keď ide 
o rozsiahly klamlivý komerčný obsah 
alebo keď súdny orgán alebo orgán 
presadzovania práva požiada, aby 
príjemca nebol informovaný z dôvodu 
prebiehajúceho trestného vyšetrovania až 
do jeho ukončenia.

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 

a) či má opatrenie za následok 
odstránenie informácií, znemožnenie 
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prístupu k nim a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

prístupu k nim, zhoršenie ich pozície alebo 
uplatnenie iných opatrení a prípadne 
územný rozsah opatrenia a jeho trvanie a 
v prípade, že bolo prijaté rozhodnutie 
podľa článku 14, aj vysvetlenie toho, 
prečo opatrenie neprekračovalo rámec 
toho, čo bolo nevyhnutne nevyhnutné na 
dosiahnutie jeho cieľa;

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti a okolnosti, z ktorých 
sa pri prijímaní rozhodnutia vychádzalo, 
prípadne vrátane toho, či sa rozhodnutie 
prijalo na základe oznámenia predloženého 
v súlade s článkom 14;

b) skutočnosti a okolnosti, z ktorých 
sa pri prijímaní opatrenia vychádzalo, 
prípadne vrátane toho, či sa opatrenie 
prijalo na základe oznámenia predloženého 
v súlade s článkom 14 alebo na základe 
dobrovoľného vyšetrovania z vlastnej 
iniciatívy, alebo na základe príkazu 
vydaného v súlade s článkom 8, a tam, 
kde je to vhodné, totožnosti 
oznamovateľa;

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov pri 
prijímaní rozhodnutia vrátane informácií o 
tom, či sa rozhodnutie prijalo v súvislosti s 
obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov pri 
prijímaní opatrenia vrátane informácií o 
tom, či sa opatrenie prijalo v súvislosti s 
obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

Pozmeňujúci návrh 216
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ak sa rozhodnutie týka údajne 
nezákonného obsahu, odkaz na právny 
základ, z ktorého sa vychádza, a 
vysvetlenia, prečo sa informácie považujú 
za nezákonný obsah na tomto základe;

d) ak sa opatrenie týka údajne 
nezákonného obsahu, odkaz na právny 
základ, z ktorého sa vychádza, a 
vysvetlenia, prečo sa informácie považujú 
za nezákonný obsah na tomto základe;

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak sa rozhodnutie zakladá na 
údajnej nezlučiteľnosti informácií s 
obchodnými podmienkami poskytovateľa, 
odkaz na zmluvný základ, z ktorého sa 
vychádza, a vysvetlenia, prečo sa 
informácie považujú za nezlučiteľné s 
týmto základom;

e) ak sa opatrenie zakladá na údajnej 
nezlučiteľnosti informácií s obchodnými 
podmienkami poskytovateľa, odkaz na 
zmluvný základ, z ktorého sa vychádza, a 
vysvetlenia, prečo sa informácie považujú 
za nezlučiteľné s týmto základom;

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 15– odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má príjemca služby k 
dispozícii v súvislosti s rozhodnutím, 
najmä prostredníctvom vnútorných 
mechanizmov vybavovania sťažností, 
mimosúdneho riešenia sporov a súdneho 
prostriedku nápravy.

f) jednoznačné, používateľsky 
ústretové informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má príjemca služby k 
dispozícii v súvislosti s opatrením, 
v uplatniteľnom prípade najmä 
prostredníctvom vnútorných mechanizmov 
vybavovania sťažností, mimosúdneho 
riešenia sporov a súdneho prostriedku 
nápravy.

Pozmeňujúci návrh 219
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia rozhodnutia a 
odôvodnenia uvedené v odseku 1 vo 
verejne prístupnej databáze spravovanej 
Komisiou. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia aspoň raz ročne 
opatrenia a odôvodnenia uvedené v odseku 
1 vo verejne prístupnej, strojovo čitateľnej 
databáze spravovanej a zverejňovanej 
Komisiou. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Oznamovanie podozrení z trestných činov
1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb dozvie o akýchkoľvek 
informáciách, ktoré vedú k podozreniu, že 
sa spáchal, pácha alebo plánuje spáchať 
závažný trestný čin, ktorého dôsledkom je 
bezprostredné ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb, o svojom podozrení 
bezodkladne informuje orgány 
presadzovania práva alebo súdne orgány 
dotknutého členského štátu alebo 
členských štátov a na požiadanie im 
poskytne všetky dostupné relevantné 
informácie.
2.  Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nedokáže s primeranou istotou 
identifikovať dotknutý členský štát, 
informuje orgány presadzovania práva 
členského štátu, v ktorom má sídlo alebo v 
ktorom má svojho právneho zástupcu, a 
môže informovať Europol. 
Na účely tohto článku je dotknutým 
členským štátom ten členský štát, v ktorom 
sa podľa podozrenia spáchal, pácha alebo 
plánuje spáchať trestný čin, alebo členský 
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štát, v ktorom má osoba podozrivá zo 
spáchania trestného činu pobyt alebo sa v 
ňom nachádza, alebo členský štát, v 
ktorom má pobyt alebo sa nachádza obeť 
údajného trestného činu. Na účely tohto 
článku členské štáty oznámia Komisii 
zoznam svojich príslušných orgánov 
presadzovania práva alebo justičných 
orgánov. 
3. Pokiaľ informovaný orgán neurčí 
inak, poskytovateľ hostingových služieb 
obsah odstráni alebo k nemu znemožní 
prístup.
4. Informácie získané orgánom 
presadzovania práva alebo súdnym 
orgánom členského štátu v súlade s 
odsekom 1 sa nesmú použiť na žiadny iný 
účel než na ten, ktorý priamo súvisí s 
oznámeným individuálnym závažným 
trestným činom.
5. Komisia prijme vykonávací akt, 
ktorým sa stanoví vzor pre oznámenia 
podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

1. Tento oddiel sa nevzťahuje na 
online platformy, ktoré sa v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky a ktoré 
sa nepovažujú za veľmi veľké online 
platformy v zmysle článku 25 tohto 
nariadenia.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
predložiť odôvodnenú žiadosť o udelenie 
výnimky z požiadaviek stanovených 
v tomto oddiele, za predpokladu, že:
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a) nepredstavujú významné 
systémové riziká a majú obmedzené 
vystavenie nezákonnému obsahu; a
b) považujú sa za neziskové alebo 
stredné podniky v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES.
3. Žiadosť sa predkladá 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
mieste usadenia, ktorý vykoná predbežné 
posúdenie. Koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia zašle Komisii 
žiadosť spolu s jej posúdením a prípadne 
s odporúčaním na prijatie rozhodnutia 
Komisie. Komisia takúto žiadosť 
preskúma a po porade s výborom môže 
udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku 
z požiadaviek tohto oddielu. 
4. Ak Komisia udelí takúto výnimku, 
monitoruje jej využívanie poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb s cieľom 
zabezpečiť, aby sa dodržiavali podmienky 
uplatnenia výnimky.
5. Komisia môže na žiadosť výboru, 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia či poskytovateľa alebo z vlastnej 
iniciatívy preskúmať udelenú výnimku 
a úplne alebo čiastočne ju odvolať.
6. Komisia vedie zoznam všetkých 
udelených výnimiek a ich podmienok a 
tento zoznam verejne sprístupní.
7. Komisia je splnomocnená prijať 
delegovaný akt v súlade s článkom 69, 
pokiaľ ide o proces a postup vykonávania 
systému výnimiek v súvislosti s týmto 
článkom. 

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo a) rozhodnutia o odstránení 
informácií, znížení ich propagácie, 
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znemožnení prístupu k informáciám; znemožnení prístupu k nim alebo uložení 
iných opatrení na obmedzenie ich 
viditeľnosti, dostupnosti alebo 
prístupnosti;

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozhodnutia o úplnom alebo 
čiastočnom pozastavení alebo ukončení 
poskytovania služby príjemcom;

b) rozhodnutia o úplnom alebo 
čiastočnom pozastavení, ukončení či 
obmedzení poskytovania služby 
príjemcom;

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozhodnutia o obmedzení 
schopnosti speňažiť obsah poskytnutý 
príjemcami;

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Za začiatok obdobia najmenej 
šiestich mesiacov stanoveného v odseku 1 
sa považuje deň, keď je príjemca služby 
informovaný o rozhodnutí v súlade s 
článkom 15.

Pozmeňujúci návrh 226
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové, a to aj pre osoby 
so zdravotným postihnutím a maloleté 
osoby, nediskriminačné a aby umožňovali 
a uľahčovali podávanie dostatočne 
presných a primerane odôvodnených 
sťažností. Online platformy uvedú vo 
svojich obchodných podmienkach 
procesné pravidlá svojho vnútorného 
systému riešenia sťažností jasným, 
používateľsky ústretovým a ľahko 
dostupným spôsobom. 

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, nediskriminačne, dôsledne, 
nesvojvoľne a do desiatich pracovných 
dní od dátumu, keď bola online platforme 
doručená sťažnosť. Ak sťažnosť obsahuje 
dostatočné dôvody na to, aby sa online 
platforma domnievala, že informácie, 
ktorých sa sťažnosť týka, nie sú nezákonné 
a nie sú v rozpore s jej obchodnými 
podmienkami, alebo obsahuje informácie o 
tom, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje 
pozastavenie alebo ukončenie služby či 
zablokovanie alebo zrušenie účtu, bez 
zbytočného odkladu zruší svoje 
rozhodnutie uvedené v odseku 1.
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Pozmeňujúci návrh 228

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Online platformy zabezpečia, aby 
sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov.

5. Online platformy zabezpečia, aby 
príjemcovia služieb mali v prípade potreby 
možnosť obrátiť sa na fyzickú kontaktnú 
osobu v čase podávania sťažnosti a aby sa 
rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov. Online 
platforma zabezpečí, aby rozhodnutia 
prijímali kvalifikovaní zamestnanci.

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Príjemcovia služby majú možnosť 
požiadať o rýchlu súdnu nápravu v súlade 
s právnymi predpismi dotknutých 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia služieb, ktorých sa 
týkajú rozhodnutia uvedené v článku 17 
ods. 1, majú právo vybrať si na riešenie 
sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí 
vrátane sťažností, ktoré nebolo možné 
vyriešiť prostredníctvom vnútorného 
systému vybavovania sťažností uvedeného 
v danom článku, akýkoľvek orgán 
mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 

1. Príjemcovia služieb, ktorých sa 
týkajú rozhodnutia uvedené v článku 17 
ods. 1, prijaté online platformou z dôvodu, 
že informácie poskytnuté príjemcami 
predstavujú nezákonný obsah alebo sú 
nezlučiteľné s jej obchodnými 
podmienkami, majú právo vybrať si na 
riešenie sporov týkajúcich sa týchto 
rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré nebolo 
možné vyriešiť prostredníctvom 
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cieľom vyriešiť spor online platformy v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme.

vnútorného systému vybavovania sťažností 
uvedeného v danom článku, akýkoľvek 
orgán mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci návrh 231

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. S cieľom vyriešiť spor obe strany v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
nezávislým, externým certifikovaným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme. Možnosť vybrať si 
akýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia 
sporov musí byť ľahko dostupná na 
online rozhraní online platformy, a to 
jasným a používateľsky ústretovým 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 232

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na žiadosť orgánu mimosúdneho 
riešenia sporov koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má orgán 
sídlo, tento orgán certifikuje, ak orgán 
preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:

2. Na žiadosť orgánu mimosúdneho 
riešenia sporov koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má orgán 
sídlo, tento orgán certifikuje na 
maximálne obdobie troch rokov, ktoré 
možno predĺžiť, ak orgán a osoby, ktoré 
majú orgán mimosúdneho riešenia sporov 
na starosti, preukážu, že spĺňa všetky tieto 
podmienky:

Pozmeňujúci návrh 233

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) je nestranný a nezávislý od online 
platforiem, ako aj od príjemcov služieb 
poskytovaných online platformami;

a) je nezávislý, a to aj finančne 
nezávislý, a nestranný vo vzťahu k online 
platformám, ako aj k príjemcom služieb 
poskytovaných online platformami a 
k jednotlivcom alebo subjektom, ktoré 
predložili oznámenia;

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) jeho členovia sú odmeňovaní 
spôsobom, ktorý nie je spojený s 
výsledkom konania;

Pozmeňujúci návrh 235

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) fyzické osoby zodpovedné za 
riešenie sporov sa zaväzujú nepracovať 
pre online platformu ani profesijnú 
organizáciu alebo obchodné združenie, 
ktorých je online platforma členom, počas 
troch rokov odo dňa zániku funkcie v 
orgáne a počas dvoch rokov pred 
prevzatím tejto funkcie;

Pozmeňujúci návrh 236

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie sporov je ľahko dostupné c) riešenie sporov je ľahko dostupné, 
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prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie;

a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, prostredníctvom technológií 
elektronickej komunikácie a poskytuje 
možnosť podať sťažnosť a potrebné 
podporné dokumenty online;

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami, ktoré sú jasne viditeľné 
a ľahko a verejne prístupné;

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Koordinátor digitálnych služieb 
každoročne prehodnocuje, či 
certifikovaný orgán mimosúdneho 
riešenia sporov naďalej spĺňa podmienky 
uvedené v odseku 2. Ak to tak nie je, 
koordinátor digitálnych služieb štatút 
orgánu mimosúdneho riešenia sporov 
zruší.

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Koordinátor digitálnych služieb 
vypracúva každé dva roky správu o počte 
sťažností, ktoré sú každoročne doručené 
orgánu mimosúdneho riešenia sporov, 
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o výsledkoch prijatých rozhodnutí, 
o akýchkoľvek zistených systematických 
alebo odvetvových problémoch a o 
priemernom čase potrebnom na vyriešenie 
sporov. V tejto správe sa najmä:
a) určia najlepšie postupy orgánov 
mimosúdneho riešenia sporov;
b) v náležitých prípadoch poskytnú 
štatisticky podložené informácie o 
akýchkoľvek nedostatkoch, ktoré bránia 
fungovaniu orgánov mimosúdneho 
riešenia sporov v prípade domácich aj 
cezhraničných sporov;
c) v náležitých prípadoch predložia 
odporúčania, ako zlepšiť účinné a 
efektívne fungovanie orgánov 
mimosúdneho riešenia sporov.

Pozmeňujúci návrh 240

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Certifikované orgány 
mimosúdneho riešenia sporov ukončia 
konanie o mimosúdnom riešení sporu v 
primeranej lehote, najneskôr však do 90 
kalendárnych dní odo dňa doručenia 
sťažnosti certifikovanému orgánu. 
Konanie sa považuje za ukončené v deň, 
keď certifikovaný orgán sprístupní 
rozhodnutie v konaní o mimosúdnom 
riešení sporu.

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak orgán rozhodne spor v prospech 
príjemcu služby, online platforma nahradí 

3. Ak orgán rozhodne spor v prospech 
príjemcu služby, jednotlivcov alebo 
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príjemcovi všetky poplatky a iné primerané 
výdavky, ktoré príjemca zaplatil alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu. Ak 
orgán rozhodne spor v prospech online 
platformy, príjemca nie je povinný uhradiť 
žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré 
online platforma zaplatila alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu.

subjektov poverených podľa článku 68, 
ktorí predložili oznámenia, online 
platforma nahradí príjemcovi všetky 
poplatky a iné primerané výdavky, ktoré 
príjemca, jednotlivec alebo subjekt, ktorý 
predložil oznámenie, zaplatil alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu. Ak 
orgán rozhodne spor v prospech online 
platformy a nedospeje k zisteniu, že 
príjemca v spore konal v zlej viere, 
príjemca ani jednotlivci či subjekty, ktorí 
predložili oznámenie, nie sú povinní  
uhradiť žiadne poplatky ani iné výdavky, 
ktoré online platforma zaplatila alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu.

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky, ktoré orgán účtuje za riešenie 
sporu, musia byť primerané a v žiadnom 
prípade nesmú presiahnuť náklady na 
riešenie sporu.

Poplatky, ktoré orgán účtuje za riešenie 
sporu, musia byť primerané a v žiadnom 
prípade nesmú presiahnuť náklady online 
platforiem na riešenie sporu. Postupy 
mimosúdneho urovnávania sporov sú pre 
príjemcu služby bezplatné alebo dostupné 
za symbolický poplatok.

Pozmeňujúci návrh 243

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia orgány mimosúdneho riešenia 
sporov, ktoré certifikovali v súlade s 
odsekom 2, Komisii, v príslušných 
prípadoch vrátane špecifikácií uvedených v 
druhom pododseku uvedeného odseku. 
Zoznam týchto orgánov aj s uvedenými 
špecifikáciami uverejní Komisia na 

5. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia orgány mimosúdneho riešenia 
sporov, ktoré certifikovali v súlade s 
odsekom 2, Komisii, v príslušných 
prípadoch vrátane špecifikácií uvedených v 
druhom pododseku uvedeného odseku, ako 
aj orgány mimosúdneho riešenia sporov, 
ktorých štatút bol zrušený. Zoznam týchto 
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vyhradenom webovom sídle, pričom ho 
priebežne aktualizuje.

orgánov aj s uvedenými špecifikáciami 
uverejní Komisia na vyhradenom 
webovom sídle, pričom ho priebežne 
aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne.

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
konajúcimi v rámci ich určenej 
odbornosti prostredníctvom mechanizmov 
uvedených v článku 14 spracúvali a aby sa 
o nich rozhodovalo prednostne a 
urýchlene, a to so zreteľom na riadny 
proces.

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby dôveryhodní 
nahlasovatelia mohli vydávať opravné 
oznámenia o nesprávnom odstránení, 
obmedzení alebo znemožnení prístupu k 
obsahu alebo o pozastavení či zrušení 
účtov a aby sa tieto oznámenia o obnovení 
informácií spracúvali a rozhodovalo sa 
o nich prednostne a bezodkladne.

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štatút dôveryhodných 
nahlasovateľov podľa tohto nariadenia 
udeľuje na žiadosť akýchkoľvek subjektov 
koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, ak 
žiadateľ preukázal, že spĺňa všetky tieto 
podmienky:

2. Štatút dôveryhodných 
nahlasovateľov podľa tohto nariadenia 
udeľuje na žiadosť akékoľvek subjektu 
koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, ak 
žiadateľ preukázal, že spĺňa všetky tieto 
podmienky:

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
včasného, dôsledného a objektívneho 
predkladania oznámení.

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
presného a objektívneho predkladania 
oznámení.

Pozmeňujúci návrh 248

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) má transparentnú štruktúru 
financovania vrátane každoročného 
zverejňovania zdrojov a súm všetkých 
príjmov;

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) aspoň raz ročne zverejňuje jasnú, 
ľahko zrozumiteľnú, podrobnú 
a štandardizovanú správu o všetkých 
oznámeniach predložených v súlade s 
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článkom 14 počas príslušného obdobia. 
Správa obsahuje:
— oznámenia zoradené podľa totožnosti 
poskytovateľa hostingových služieb;
— druh oznámeného obsahu;
— konkrétne právne ustanovenia, s 
ktorými je oznámený obsah v údajnom 
rozpore;
— opatrenia prijaté poskytovateľom;
— všetky potenciálne konflikty záujmov a 
zdroje financovania, a vysvetlenie 
zavedených postupov na zabezpečenie 
zachovania nezávislosti dôveryhodného 
nahlasovateľa.
Správy uvedené v písmene cb) sa zasielajú 
Komisii, ktorá ich zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh 250

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
udelia štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa na obdobie dvoch rokov, 
po ktorom sa štatút môže obnoviť, ak 
dotknutý dôveryhodný nahlasovateľ 
naďalej spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia. Koordinátori digitálnych 
služieb oznámia Komisii a výboru názvy, 
adresy a adresy elektronickej pošty 
subjektov, ktorým v súlade s odsekom 2 
udelili štatút dôveryhodného nahlasovateľa 
alebo ktorým tento štatút v súlade s 
odsekom 6 zrušili. Koordinátor 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom je sídlo platformy, sa zapájajú do 
dialógu s platformami a zainteresovanými 
stranami v záujme zachovania presnosti 
a účinnosti systému dôveryhodných 
nahlasovateľov.
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Pozmeňujúci návrh 251

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia informácie uvedené v 
odseku 3 uverejní vo verejne dostupnej 
databáze, ktorú priebežne aktualizuje.

4. Komisia informácie uvedené v 
odseku 3 uverejní v ľahko prístupnom a 
strojovo čitateľnom formáte vo verejne 
dostupnej databáze, ktorú priebežne 
aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh 252

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných, nepresných alebo 
nedostatočne podložených oznámení, a to 
vrátane informácií zhromaždených v 
súvislosti so spracovaním sťažností 
prostredníctvom vnútorných systémov 
vybavovania sťažností uvedených v článku 
17 ods. 3, oznámi tieto informácie 
koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý 
udelil dotknutému subjektu štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa, pričom 
poskytne potrebné vysvetlenia a podporné 
dokumenty. Po prijatí informácií od 
online platforiem a ak sa koordinátor 
digitálnych služieb domnieva, že existujú 
oprávnené dôvody na začatie 
vyšetrovania, štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa sa počas obdobia 
vyšetrovania pozastaví.

Pozmeňujúci návrh 253
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 
vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného nahlasovateľa.

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe bezodkladne 
vykonaného vyšetrovania z vlastnej 
iniciatívy alebo na základe informácií 
získaných od tretích strán vrátane 
informácií poskytnutých online platformou 
podľa odseku 5 usúdi, že subjekt už 
nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2, 
štatút zruší. Pred zrušením štatútu poskytne 
koordinátor digitálnych služieb subjektu 
príležitosť reagovať na zistenia 
vyšetrovania a na zámer koordinátora 
zrušiť štatút subjektu ako dôveryhodného 
nahlasovateľa.

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže po konzultácii s 
výborom vydať usmernenia na pomoc 
online platformám a koordinátorom 
digitálnych služieb pri uplatňovaní 
odsekov 5 a 6.

7. Komisia po konzultácii s výborom 
vydá usmernenia na pomoc online 
platformám a koordinátorom digitálnych 
služieb pri uplatňovaní odsekov 2, 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Požiadavky na prístupnosť online 

platforiem
1. Poskytovatelia online platforiem, 
ktorí ponúkajú služby v Únii, zabezpečia, 
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aby navrhovali a poskytovali služby 
v súlade s požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v oddiele III, oddiele IV, 
oddiele VI a oddiele VII prílohy I 
k smernici (EÚ) 2019/882. 
2. Poskytovatelia online platforiem 
vypracujú potrebné informácie v súlade 
s prílohou V k smernici (EÚ) 2019/882 
a vysvetlia, ako tieto služby spĺňajú 
uplatniteľné požiadavky na prístupnosť. 
Tieto informácie sa zverejňujú spôsobom, 
ktorý je prístupný pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Poskytovatelia 
online platforiem uchovávajú tieto 
informácie po celý čas poskytovania 
služieb. 
3. Poskytovatelia online platforiem 
zabezpečia, aby informácie, formuláre a 
opatrenia poskytované podľa tohto 
nariadenia boli prístupné takým 
spôsobom, aby boli ľahko vyhľadateľné, 
pochopiteľné a prístupné osobám so 
zdravotným postihnutím. 
4. Poskytovatelia online platforiem, 
ktorí ponúkajú služby v Únii, zabezpečia 
zavedenie postupov, ktorými sa zaistí, aby 
bolo poskytovanie služieb v súlade 
s uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb primerane 
zohľadní zmeny povahy poskytovania 
služby, zmeny uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť a zmeny harmonizovaných 
noriem alebo technických špecifikácií, na 
základe ktorých sa vyhlasuje, že služba 
spĺňa požiadavky na prístupnosť. 
5. Poskytovatelia online platforiem 
prijmú v prípade nesúladu nevyhnutné 
nápravné opatrenia na uvedenie služby do 
súladu s uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť. 
6. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
spolupracujú pri každom prijatom 
opatrení s cieľom zaručiť súlad služby 
s uvedenými požiadavkami. 
7. Platí predpoklad, že online 



RR\1246056SK.docx 155/1008 PE693.594v02-00

SK

platformy, ktoré sú v súlade 
s harmonizovanými normami alebo ich 
časťami odvodenými zo smernice (EÚ) 
2019/882, na ktoré boli uverejnené odkazy 
v Úradnom vestníku Európskej únie, 
dodržiavajú požiadavky na prístupnosť 
stanovené v tomto nariadení, pokiaľ sa 
tieto normy alebo ich časti vzťahujú na 
tieto požiadavky. 
8. Platí predpoklad, že online 
platformy, ktoré sú v súlade s technickými 
špecifikáciami alebo ich časťami 
prijatými na účely smernice (EÚ) 
2019/882, dodržiavajú požiadavky na 
prístupnosť stanovené v tomto nariadení, 
pokiaľ sa tieto technické špecifikácie 
alebo ich časti vzťahujú na tieto 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 256

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy sú oprávnené 
pozastaviť na primeraný čas a po vydaní 
predchádzajúceho varovania poskytovanie 
svojich služieb príjemcom služby, ktorí 
často poskytujú nezákonný obsah alebo 
obsah, ktorého nezákonnosť možno 
stanoviť bez vykonania právneho alebo 
vecného preskúmania, alebo v súvislosti s 
ktorým dostali v predchádzajúcich 12 
mesiacoch dva alebo viac príkazov konať, 
pokiaľ tieto príkazy neboli neskôr 
zrušené.

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Online platformy sú na primeraný 
čas a po vydaní predchádzajúceho 
varovania oprávnené prerušiť spracúvanie 
oznámení a sťažností podaných 
prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí opakovane podávajú 
zjavne neopodstatnené oznámenia alebo 
sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 258

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy v jednotlivých 
prípadoch a včas, dôsledne a objektívne 
posúdia, či sa príjemca, jednotlivec, 
subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, pričom 
zohľadnia všetky relevantné skutočnosti a 
okolnosti, ktoré vyplývajú z informácií 
dostupných online platforme. Medzi 
uvedené okolnosti patria aspoň tieto:

3. Poskytovatelia online platforiem 
pri rozhodovaní o prerušení v jednotlivých 
prípadoch a včas, dôsledne a objektívne 
posúdia, či sa príjemca, jednotlivec, 
subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, pričom 
zohľadnia všetky relevantné skutočnosti a 
okolnosti, ktoré vyplývajú z informácií 
dostupných poskytovateľovi online 
platformy. Medzi uvedené okolnosti patria 
aspoň tieto:

Pozmeňujúci návrh 259

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) absolútny počet položiek zjavne 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

a) absolútny počet položiek 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;
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Pozmeňujúci návrh 260

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa.

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa, ak je 
identifikovateľný.

Pozmeňujúci návrh 261

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) či bolo oznámenie predložené 
individuálnym používateľom alebo 
subjektom alebo osobami s konkrétnymi 
odbornými znalosťami súvisiacimi s 
predmetným obsahom, alebo po použití 
automatizovaného systému rozpoznávania 
obsahu;

Pozmeňujúci návrh 262

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pozastavenia uvedené v odsekoch 
1 a 2 možno vyhlásiť za trvalé, ak:
a) existujú závažné dôvody týkajúce 
sa práva alebo verejného poriadku 
vrátane prebiehajúceho vyšetrovania 
trestných činov;
b) odstránené položky boli súčasťou 
vysokoobjemových kampaní s cieľom 
zavádzať používateľov alebo 
manipulovať úsilie o moderovanie obsahu 
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platformy;
c) obchodník opakovane ponúkol 
tovar a služby, ktoré nie sú v súlade s 
právom Únie alebo vnútroštátnym 
právom;
d) odstránené položky súviseli so 
závažnými trestnými činmi.

Pozmeňujúci návrh 263

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Poskytovatelia online platforiem 
vo svojich obchodných podmienkach jasne, 
používateľsky ústretovo, podrobne 
a s náležitým ohľadom na svoje 
povinnosti vyplývajúce z článku 12 ods. 2 
stanovia svoju politiku týkajúcu sa 
zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 2, a 
to vrátane príkladov skutočností a 
okolností, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 264

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, zabezpečí, aby 
obchodníci mohli využívať jej služby na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie:

1. Online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku zabezpečia, aby 
obchodníci mohli využívať ich služby na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak im pred použitím ich služieb na 
dané účely boli poskytnuté tieto 
informácie:
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Pozmeňujúci návrh 265

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051 alebo 
akéhokoľvek príslušného aktu práva Únie;

d) názov, adresa, telefónne číslo a 
adresa elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051 alebo 
akéhokoľvek príslušného aktu práva Únie, 
a to aj v oblasti bezpečnosti výrobkov;

__________________ __________________
51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 266

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) čestné vyhlásenie obchodníka, 
ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty 
alebo služby, ktoré sú v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami práva Únie.

f) čestné vyhlásenie obchodníka, 
ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty 
alebo služby, ktoré sú v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami práva Únie a 
prípadne potvrdenie, že všetky produkty 
boli skontrolované podľa dostupných 
databáz, napríklad v rámci systému Únie 
na rýchlu výmenu informácií o 
nebezpečných nepotravinových výrobkoch 
(RAPEX);

Pozmeňujúci návrh 267
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) druh produktov alebo služieb, 
ktoré má obchodník v úmysle ponúkať na 
online platforme.

Pozmeňujúci návrh 268

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online databázu 
alebo online rozhranie, ktoré sprístupnili 
členské štáty alebo Únia, alebo požiada 
obchodníka o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.

2. Online platforma, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na 
diaľku s obchodníkmi, po prijatí 
uvedených informácií a predtým, než 
umožní zobrazovať produkt alebo službu 
na svojom online rozhraní, ako aj do 
konca zmluvného vzťahu vyvíja 
maximálne úsilie o posúdenie toho, či sú 
informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až 
fa) spoľahlivé a úplné. Online platforma 
vyvíja maximálne úsilie o kontrolu 
informácií poskytnutých obchodníkom, 
pričom využíva akúkoľvek voľne prístupnú 
oficiálnu online databázu alebo online 
rozhranie, ktoré sprístupnili oprávnený 
správca, členské štáty alebo Únia, alebo 
priamo požiada obchodníka o poskytnutie 
podporných dokumentov zo spoľahlivých 
zdrojov.

Najneskôr jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
uverejní zoznam online databáz a online 
rozhraní uvedených v predchádzajúcom 
odseku a priebežne ho aktualizuje. 
Povinnosti online platforiem uvedené v 
odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na nových a 
existujúcich obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh 269
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Popri povinnostiach uvedených v 
odsekoch 1 a 2 tohto článku online 
platforma vynaloží maximálne úsilie 
o identifikovanie a zabránenie šíreniu 
ponúk produktov alebo služieb, ktoré nie 
sú v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom, zo strany 
obchodníkov využívajúcich jej služby, a to 
prostredníctvom opatrení, ako sú náhodné 
kontroly produktov a služieb ponúkaných 
spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh 270

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak online platforma zistí náznaky 
toho, že akákoľvek informácia uvedená v 
odseku 1 získaná od dotknutého 
obchodníka je nepresná alebo neúplná, 
požiada obchodníka, 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.

3. Ak online platforma zistí 
dostatočné náznaky toho, alebo má dôvod 
sa domnievať, že akákoľvek informácia 
uvedená v odseku 1 získaná od dotknutého 
obchodníka je nepresná alebo neúplná, 
požiada obchodníka, 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.

Pozmeňujúci návrh 271

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak obchodník uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, online platforma 
pozastaví poskytovanie svojej služby 

Ak obchodník uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, online trh 
urýchlene pozastaví poskytovanie svojej 
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obchodníkovi dovtedy, kým žiadosti 
nevyhovie.

služby obchodníkovi v súvislosti s 
ponúkaním výrobkov alebo služieb 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii 
dovtedy, kým žiadosti plne nevyhovie.

Pozmeňujúci návrh 272

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak online platforma zamietne 
žiadosť o služby alebo pozastaví 
poskytovanie služieb obchodníkovi, 
obchodník môže využiť mechanizmy 
podľa článku 17 a článku 43 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 273

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Online platformy, ktoré umožňujú 
spotrebiteľom uzatvárať zmluvy s 
obchodníkmi, zabezpečia, aby totožnosť 
komerčného používateľa, ktorý poskytuje 
obsah, tovar alebo služby, bola zreteľne 
viditeľná spolu s ponúkaným obsahom, 
tovarom alebo službami. Na tento účel 
online platforma zriadi štandardizované 
rozhranie pre komerčných používateľov.

Pozmeňujúci návrh 274

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Obchodníci nesú výlučnú 
zodpovednosť za presnosť poskytnutých 
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informácií a bezodkladne informujú 
online platformu o akýchkoľvek zmenách 
v poskytnutých informáciách.

Pozmeňujúci návrh 275

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni najneskôr do šiestich 
mesiacov od konečného uzavretia zmluvy 
uzavretej na diaľku.

Pozmeňujúci návrh 276

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Online platforma sprístupní 
príjemcom služby informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d), e) a f) jasným, ľahko 
dostupným a zrozumiteľným spôsobom.

6. Online platforma sprístupní 
príjemcom služby informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d), e), f) a fa) 
príjemcom služby jasným, ľahko 
dostupným a zrozumiteľným spôsobom v 
súlade s požiadavkami na prístupnosť 
uvedenými v prílohe I k smernici (EÚ) 
2019/882.

Pozmeňujúci návrh 277

Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Povinnosť informovať spotrebiteľov a 
orgány o nezákonných produktoch a 
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službách
1. Ak online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku zistia, bez ohľadu na 
použité prostriedky, že produkt alebo 
služba, ktoré obchodník ponúka na 
rozhraní danej platformy, sú nezákonné, 
pokiaľ ide o uplatniteľné požiadavky 
podľa práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva:
a) urýchlene odstránia nezákonný 
produkt alebo službu zo svojho rozhrania 
a v prípade potreby informujú o prijatom 
rozhodnutí príslušné orgány, ako je orgán 
dohľadu nad trhom alebo colný orgán;
b) ak má online platforma k 
dispozícii kontaktné údaje príjemcov 
služieb, informuje tých príjemcov služby, 
ktorí takýto produkt alebo službu získali, o 
nezákonnosti, totožnosti obchodníka a 
možnostiach nápravy; 
c) zostavia a sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní archív 
obsahujúci informácie o nezákonných 
produktoch a službách, ktoré boli 
odstránené z platformy za posledných šesť 
mesiacov, spolu s informáciami o 
príslušnom obchodníkovi a možnostiach 
na požadovanie nápravy.
2. Online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na 
diaľku s obchodníkmi vedú internú 
databázu odstránených nezákonných 
produktov a služieb a/alebo príjemcov 
pozastavených podľa článku 20.

Pozmeňujúci návrh 278

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) počte sťažností prijatých 
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prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného 
v článku 17, základe týchto sťažností, 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
s týmito sťažnosťami, priemernom 
a mediánovom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, 
v ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

Pozmeňujúci návrh 279

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie nezákonného 
obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

Pozmeňujúci návrh 280

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) počte reklám, ktoré boli online 
platformou odstránené, označené alebo k 
nim bol znemožnený prístup a 
odôvodnenie rozhodnutí;

Pozmeňujúci návrh 281

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy uverejňujú aspoň 
raz za šesť mesiacov informácie o 
priemernom mesačnom počte aktívnych 

2. Online platformy uverejňujú aspoň 
raz za dvanásť mesiacov informácie o 
priemernom mesačnom počte aktívnych 
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príjemcov služby v jednotlivých členských 
štátoch vypočítanom ako priemer za 
obdobie posledných šiestich mesiacov v 
súlade s metodikou stanovenou v 
delegovaných aktoch prijatých podľa 
článku 25 ods. 2.

príjemcov služby v jednotlivých členských 
štátoch vypočítanom ako priemer za 
obdobie posledných šiestich mesiacov v 
súlade s metodikou stanovenou v 
delegovaných aktoch prijatých podľa 
článku 25 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 282

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty sa zdržia ukladania 
dodatočných povinností týkajúcich sa 
podávania správ o transparentnosti pre 
online platformy, okrem osobitných 
požiadaviek v súvislosti s výkonom ich 
právomocí v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 283

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na stanovenie vzorov, pokiaľ ide o 
formu, obsah a ďalšie podrobnosti správ 
podľa odseku 1, môže Komisia prijať 
vykonávacie akty.

4. S cieľom stanoviť súbor 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti a na 
stanovenie vzorov, pokiaľ ide o formu, 
obsah a ďalšie podrobnosti správ podľa 
odseku 1, Komisia prijme vykonávacie 
akty.

Pozmeňujúci návrh 284

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 

1. Online platformy, ktoré vo svojich 
online rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
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v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným, stručným a 
jednoznačným spôsobom a v reálnom čase 
identifikovať:

Pozmeňujúci návrh 285

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že informácie uvedené na rozhraní 
alebo jeho častiach predstavujú online 
reklamu, a to aj prostredníctvom 
neprehliadnuteľného a harmonizovaného 
označovania;

Pozmeňujúci návrh 286

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá túto reklamu financuje, ak je táto 
osoba odlišná od fyzickej alebo právnickej 
osoby uvedenej v písmene b);

Pozmeňujúci návrh 287

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) jasné, zmysluplné a jednotné 
informácie o parametroch použitých na 
určenie príjemcu, ktorému sa reklama 
zobrazuje, a prípadne o tom, ako tieto 
parametre zmeniť.
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Pozmeňujúci návrh 288

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Online platformy zabezpečia, aby 
sa príjemcovia služby mohli ľahko 
informovane rozhodnúť pri uplatňovaní 
svojho súhlasu so spracúvaním svojich 
osobných údajov v súlade s nariadením 
2016/679 na účely cielenej reklamy, a to 
tak, že im poskytnú zmysluplné 
informácie vrátane informácií o tom, ako 
budú ich údaje speňažené. Online 
platformy zabezpečia, aby odmietnutie 
súhlasu nebolo pre príjemcu zložitejšie 
ani časovo náročnejšie ako udelenie 
súhlasu.

Pozmeňujúci návrh 289

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Osobné údaje uvedené v odseku 2 
sa nesmú používať na komerčné účely 
súvisiace s priamym marketingom, 
profilovaním a behaviorálne cielenou 
reklamou maloletých osôb.

Pozmeňujúci návrh 290

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Transparentnosť odporúčacieho systému

1.  Online platformy vo svojich 
podmienkach a prostredníctvom určeného 
online zdroja, ktorý je priamo dostupný a 
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ľahko vyhľadateľný z online rozhrania 
online platformy pri odporúčaní obsahu, 
jasne, prístupne a zrozumiteľne uvedú 
hlavné parametre používané v ich 
odporúčacích systémoch, ako aj všetky 
možnosti príjemcov služby upraviť alebo 
ovplyvniť tieto hlavné parametre, ktoré 
sprístupnili.
2. Hlavné parametre uvedené v 
odseku 1 zahŕňajú aspoň:
a) hlavné kritériá používané 
príslušným systémom, ktoré sú jednotlivo 
alebo spoločne najdôležitejšie pri 
určovaní odporúčaní;
b) relatívny význam týchto 
parametrov;
c) údaj o tom, na aké ciele bol 
príslušný systém optimalizovaný; a
d) v prípade potreby vysvetlenie 
úlohy, ktorú správanie príjemcov služby 
zohráva v tom, ako príslušný systém 
vytvára svoje výstupy. 
Požiadavkami stanovenými v odseku 2 nie 
sú dotknuté pravidlá ochrany obchodného 
tajomstva a práv duševného vlastníctva.
3. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, online platformy 
poskytnú vo svojom online rozhraní jasnú 
a ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú 
možnosť pre každý z odporúčacích 
systémov určujúcu relatívne poradie 
informácií, ktoré sa mu predkladajú.

Pozmeňujúci návrh 291

Návrh nariadenia
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24b
Dodatočné povinnosti pre platformy 



PE693.594v02-00 170/1008 RR\1246056SK.docx

SK

používané predovšetkým na šírenie 
pornografického obsahu vytváraného 

používateľmi
Ak sa online platforma používa 
predovšetkým na šírenie pornografického 
obsahu vytváraného používateľmi, 
platforma prijme potrebné technické a 
organizačné opatrenia, aby zabezpečila: 
a) že používatelia, ktorí šíria obsah, 
sú overení prostredníctvom dvojakého 
súhlasu tým, že sa prihlásia 
prostredníctvom e-mailu a mobilného 
telefónu; 
b) profesionálne moderovanie 
obsahu osobami, ktoré boli vyškolené na 
identifikáciu obrazového sexuálneho 
zneužívania vrátane obsahu, ktorý je s 
vysokou pravdepodobnosťou nezákonný;
c) prístupnosť kvalifikovaného 
postupu oznamovania vo forme, aby 
jednotlivci mohli dodatočne k 
mechanizmu uvedenému v článku 14 
oznámiť platforme, že obrazový materiál, 
ktorý ich zobrazuje alebo ich údajne 
zobrazuje, sa šíri bez ich súhlasu a 
poskytnúť platforme dôkaz prima facie o 
svojej fyzickej identite; obsah oznámený 
týmto postupom sa bez zbytočného 
odkladu pozastaví. 

Pozmeňujúci návrh 292

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 
priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3.

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré:
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a) aspoň štyri po sebe nasledujúce 
mesiace poskytujú svoje služby 
priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3. Takáto metodika 
zohľadní najmä:
i) počet aktívnych príjemcov sa 
stanoví na základe každej služby osobitne; 
ii) aktívni príjemcovia pripojení k 
viacerým zariadeniam sa započítavajú len 
raz; 
iii) nepriame využívanie služby 
prostredníctvom tretej strany alebo 
prepojenia sa nezapočítava;
iv) ak je online platforma 
poskytovaná iným poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, aktívni 
príjemcovia sú pridelení výlučne online 
platforme, ktorá je najbližšie k príjemcovi; 
v) automatizované interakcie, účty 
alebo skenovanie údajov bez ľudskej 
entity (tzv. boty) nie sú zahrnuté;

Pozmeňujúci návrh 293

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade s článkom 
69 s cieľom stanoviť osobitnú metodiku 
výpočtu priemerného mesačného počtu 
aktívnych príjemcov služieb v Únii na 
účely odseku 1. V metodike sa stanoví 
najmä spôsob určovania obyvateľstva Únie 
a kritériá na určenie priemerného 
mesačného počtu aktívnych príjemcov 
služby v Únii, pričom sa zohľadnia rôzne 
prvky prístupnosti.

3. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade s článkom 
69 s cieľom stanoviť osobitnú metodiku 
výpočtu priemerného mesačného počtu 
aktívnych príjemcov služieb v Únii na 
účely odseku 1a). V metodike sa stanoví 
najmä spôsob určovania obyvateľstva Únie 
a kritériá na určenie priemerného 
mesačného počtu aktívnych príjemcov 
služby v Únii, pričom sa zohľadnia rôzne 
prvky prístupnosti.
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Pozmeňujúci návrh 294

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy účinne a 
starostlivo aspoň raz ročne a v každom 
prípade pred spustením nových služieb 
identifikujú, analyzujú a posudzujú 
pravdepodobnosť a závažnosť všetkých 
významných systémovýchh rizík 
vyplývajúcich z dizajnu, algoritmických 
systémov, vnútorných charakteristík, 
návrhu, fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Pri posúdení rizika sa 
zohľadňujú riziká podľa členských štátov, 
v ktorých sa služby ponúkajú, a v Únii ako 
celku, najmä pre konkrétny jazyk alebo 
región. Toto posúdenie rizika musí byť 
špecifické z hľadiska ich služieb a činností 
vrátane návrhu technológie, výberov 
obchodného modelu a musí zahŕňať tieto 
systémové riziká:

Pozmeňujúci návrh 295

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb;

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb alebo obsahu, 
ktorý je v rozpore s ich obchodnými 
podmienkami;

Pozmeňujúci návrh 296

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 charty;

b) akékoľvek skutočné a 
predvídateľné negatívne účinky na výkon 
základných práv vrátane ochrany 
spotrebiteľa, na rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, súkromného a rodinného 
života, ochranu osobných údajov a 
slobody prejavu a práva na informácie, ako 
aj na slobodu a pluralitu médií, zákaz 
diskriminácie, právo na rodovú rovnosť a 
práva dieťaťa, ako sú zakotvené v článkoch 
1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 a 38 charty;

Pozmeňujúci návrh 297

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, a 
to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) akékoľvek nesprávne fungovanie 
alebo úmyselná manipulácia ich služieb, a 
to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, alebo riziká spojené so 
zamýšľaným fungovaním služby vrátane 
šírenia nezákonného obsahu, obsahu, 
ktorý je v rozpore s ich obchodnými 
podmienkami, alebo akéhokoľvek iného 
obsahu so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu maloletých a iných zraniteľných 
skupín príjemcov služby, na demokratické 
hodnoty, slobodu médií, slobodu prejavu a 
občiansku diskusiu alebo skutočné alebo 
predvídateľné účinky súvisiace s 
volebnými procesmi a verejnou 
bezpečnosťou;

Pozmeňujúci návrh 298

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) akékoľvek skutočné a 
predvídateľné negatívne účinky na 
ochranu verejného zdravia, ako aj 
behaviorálne závislosti alebo iné závažné 
negatívne účinky na telesnú, duševnú, 
sociálnu a finančnú pohodu človeka.

Pozmeňujúci návrh 299

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, či a ako ich systémy 
moderovania obsahu, zmluvné podmienky, 
normy komunity, algoritmické systémy, 
odporúčacie systémy a systémy na výber a 
zobrazovanie reklamy, ako aj príslušný 
zber, spracovanie a profilovanie údajov 
ovplyvňujú ktorékoľvek zo systémových 
rizík uvedených v odseku 1 vrátane 
možného rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 300

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri posudzovaní rizík veľmi veľké 
online platformy v prípade potreby 
konzultujú so zástupcami príjemcov 
služby, zástupcami skupín, ktoré môžu 
byť ovplyvnené ich službami, nezávislými 
odborníkmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti. Ich zapojenie musí byť 
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prispôsobené špecifickým systémovým 
rizikám, ktoré chce veľmi veľká online 
platforma posúdiť.

Pozmeňujúci návrh 301

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Podporné dokumenty k posúdeniu 
rizika sa oznámia koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
Komisii.

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 
2 nesmú v žiadnom prípade viesť k 
všeobecnej povinnosti monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 303

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, transparentné, primerané 
a účinné zmierňujúce opatrenia 
prispôsobené špecifickým systémovým 
rizikám zisteným podľa článku 26. Takéto 
opatrenia môžu podľa potreby zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh 304
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispôsobenie moderovania obsahu 
alebo odporúčacích systémov, ich 
rozhodovacích procesov, vlastností alebo 
fungovania ich služieb alebo ich 
obchodných podmienok;

a) prispôsobovanie moderovania 
obsahu, algoritmických systémov alebo 
odporúčacích systémov a online rozhraní, 
ich rozhodovacích procesov, dizajnu, 
vlastností alebo fungovania ich služieb, ich 
reklamného modelu alebo ich obchodných 
podmienok;

Pozmeňujúci návrh 305

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečenie primeraných zdrojov 
na riešenie oznámení a interných 
sťažností vrátane vhodných technických a 
prevádzkových opatrení alebo kapacít;

Pozmeňujúci návrh 306

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú;

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú, alebo 
alternatívne umiestnenie a zobrazovanie 
reklamy na verejné služby alebo iných 
súvisiacich faktických informácií;

Pozmeňujúci návrh 307

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v prípade potreby cielené opatrenia 
zamerané na prispôsobenie online 
rozhraní a prvkov s cieľom chrániť 
maloleté osoby;

Pozmeňujúci návrh 308

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posilnenie vnútorných procesov 
alebo dohľadu nad ktoroukoľvek z ich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík;

c) posilnenie vnútorných procesov a 
zdrojov, testovania, dokumentácie alebo 
dohľadu nad ktoroukoľvek z ich činností, 
najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík;

Pozmeňujúci návrh 309

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Veľmi veľké online platformy v 
prípade potreby navrhnú svoje opatrenia 
na zmiernenie rizík za účasti zástupcov 
príjemcov služby, nezávislých odborníkov 
a organizácií občianskej spoločnosti. Ak 
sa takéto zapojenie nepredpokladá, jasne 
sa to uvedie v správe o transparentnosti 
uvedenej v článku 33.

Pozmeňujúci návrh 310

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Veľmi veľké online platformy 
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poskytnú nezávislým audítorom podrobný 
zoznam prijatých opatrení na zmiernenie 
rizík a ich odôvodnenie s cieľom 
vypracovať audítorskú správu uvedenú v 
článku 28.

Pozmeňujúci návrh 311

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Komisia vyhodnotí vykonávanie a 
účinnosť zmierňujúcich opatrení 
prijatých veľmi veľkými online 
platformami uvedenými v článku 27 ods. 1 
a v prípade potreby môže vydať 
odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 312

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výbor v spolupráci s Komisiou raz 
ročne uverejňuje komplexné správy, ktoré 
obsahujú:

2. Výbor v spolupráci s Komisiou raz 
ročne uverejňuje komplexné správy. Tieto 
správy obsahujú:

Pozmeňujúci návrh 313

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 30, 31 a 33;
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Pozmeňujúci návrh 314

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správy sa predkladajú za každý členský 
štát, v ktorom sa systémové riziká vyskytli 
a za Úniu ako celok. Tieto správy sa 
uverejňujú vo všetkých úradných 
jazykoch členských štátov Únie.

Pozmeňujúci návrh 315

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

3. Komisia v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb a po 
verejnej konzultácii vydá všeobecné 
usmernenia o uplatňovaní odseku 1 v 
súvislosti so špecifickými rizikami, najmä 
s cieľom predstaviť najlepšie postupy a 
odporučiť možné opatrenia, pričom 
náležite zohľadní možné dôsledky opatrení 
na základné práva všetkých zúčastnených 
strán zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 316

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Požiadavka zaviesť opatrenia na 
zmiernenie rizík nevedie k všeobecnej 
povinnosti monitorovania alebo k 
povinnosti aktívneho zisťovania 
skutočností.
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Pozmeňujúci návrh 317

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia nezávislému auditu s cieľom 
posúdiť dodržiavanie:

Pozmeňujúci návrh 318

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby audítori mali prístup ku 
všetkým relevantným údajom potrebným 
na riadne vykonanie auditu.

Pozmeňujúci návrh 319

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie, ktoré:

2. Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie, ktoré Komisia 
uznala a preverila a ktoré:

Pozmeňujúci návrh 320

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi a) sú právne a finančne nezávislé od 
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veľkej online platformy; príslušnej veľmi veľkej online platformy a 
iných veľmi veľkých online platforiem a 
nemajú s nimi konflikt záujmov;

Pozmeňujúci návrh 321

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) audítori a ich zamestnanci počas 
obdobia 12 mesiacov pred auditom 
neposkytovali žiadne iné služby 
auditovanej veľmi veľkej online 
platforme a zaviažu sa, že nebudú 
pracovať pre veľmi veľkú online 
platformu, ktorá je predmetom auditu, ani 
pre profesijnú organizáciu alebo 
obchodné združenie, ktorých je platforma 
členom, počas obdobia 12 mesiacov od 
skončenia svojho pôsobenia v audítorskej 
organizácii.

Pozmeňujúci návrh 322

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Organizácie, ktoré audity 
vykonávajú, vypracujú za každý audit 
audítorskú správu. Správa sa predkladá v 
písomnej podobe a obsahuje aspoň:

3. Organizácie, ktoré audity 
vykonávajú, vypracujú audítorskú správu 
za každý predmet auditu ako sa uvádza v 
odseku 1. Správa sa predkladá v písomnej 
podobe a obsahuje aspoň:

Pozmeňujúci návrh 323

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vyhlásenie o záujmoch;
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Pozmeňujúci návrh 324

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis hlavných zistení vyplývajúcich 
z auditu;

d) opis hlavných zistení vyplývajúcich 
z auditu a zhrnutie hlavných zistení;

Pozmeňujúci návrh 325

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) opis tretích strán, s ktorými sa 
viedli konzultácie v rámci auditu;

Pozmeňujúci návrh 326

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opis konkrétnych prvkov, ktoré 
nemohli byť predmetom auditu, a 
vysvetlenie, prečo nemohli byť predmetom 
auditu;

Pozmeňujúci návrh 327

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) v prípade, že v audítorskom 
stanovisku nebolo možné dospieť k záveru 
v súvislosti s konkrétnymi prvkami v 
rámci rozsahu auditu, uvedenie dôvodov, 
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prečo sa k takémuto záveru nedospelo.

Pozmeňujúci návrh 328

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia uverejní a pravidelne 
aktualizuje zoznam preverených 
organizácií.

Pozmeňujúci návrh 329

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Ak veľmi veľká online platforma 
dostane pozitívnu audítorskú správu, je 
oprávnená požiadať Komisiu o známku 
excelentnosti.

Pozmeňujúci návrh 330

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

1. Okrem požiadaviek stanovených v 
článku 24a veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, 
poskytnú aspoň jeden odporúčací systém, 
ktorý nie je založený na profilovaní v 
zmysle článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2016/679, ako aj ľahko dostupnú funkciu 
na svojom online rozhraní, ktorá 
príjemcovi služby umožňuje kedykoľvek si 
vybrať a upraviť preferovanú možnosť 
pre každý z odporúčacích systémov, ktorý 
určuje relatívne poradie informácií, ktoré 
sa mu predkladajú.
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Pozmeňujúci návrh 331

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú 
možnosť pre každý z odporúčajúcich 
systémov určujúcu relatívne poradie 
informácií, ktoré sa mu predkladajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 332

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní zverejnia archív 
obsahujúci informácie uvedené v odseku 2, 
a to v období do jedného roka od 
posledného zobrazenia danej reklamy v 
online rozhraní. Zabezpečia, aby archív 
neobsahoval žiadne osobné údaje 
príjemcov služby, ktorým sa reklama 
zobrazovala alebo mohla zobraziť.

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní zverejnia archív 
obsahujúci informácie uvedené v odseku 2, 
a to v období do jedného roka od 
posledného zobrazenia danej reklamy v 
online rozhraní a sprístupnia tento archív 
prostredníctvom ľahko dostupných, 
účinných a spoľahlivých nástrojov. 
Zabezpečia, aby bolo možné vyhľadávať 
na základe viacerých kritérií pre každého 
inzerenta a pre všetky dátové body 
prítomné v reklame, ciele reklamy a 
cieľovú skupinu, ktorú chce inzerent 
osloviť. Zabezpečia, aby archív 
neobsahoval žiadne osobné údaje 
príjemcov služby, ktorým sa reklama 
zobrazovala alebo mohla zobraziť a 
vynaložia primerané úsilie na 
zabezpečenie presnosti a úplnosti 
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informácií.

Pozmeňujúci návrh 333

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obsah reklamy; a) obsah reklamy vrátane názvu 
produktu, služby alebo značky a predmetu 
reklamy;

Pozmeňujúci návrh 334

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá zaplatila za reklamu, ak je táto 
osoba odlišná od osoby uvedenej v 
písmene b);

Pozmeňujúci návrh 335

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 
viacerým konkrétnym skupinám príjemcov 
služby, a ak áno, hlavné parametre použité 
na tento účel;

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 
viacerým konkrétnym skupinám príjemcov 
služby, a ak áno, hlavné parametre použité 
na tento účel vrátane akýchkoľvek 
parametrov použitých na vylúčenie 
konkrétnych skupín;

Pozmeňujúci návrh 336

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d a (nové)



PE693.594v02-00 186/1008 RR\1246056SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) ak je zverejnená, kópiu obsahu 
komerčných oznamov uverejnených na 
veľmi veľkých online platformách, ktoré 
nie sú uvádzané na trh, predávané ani 
zabezpečované veľmi veľkou online 
platformou a ktoré boli ako také 
vhodnými kanálmi oznámené veľmi 
veľkej online platforme;

Pozmeňujúci návrh 337

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) prípady, keď bola reklama 
odstránená na základe oznámenia 
podaného v súlade s článkom 14 alebo 
príkazu vydaného podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh 338

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výbor po konzultácii s 
preverenými výskumnými pracovníkmi 
uverejní usmernenia o štruktúre a 
organizácii archívov vytvorených podľa 
odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 339

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a
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Deep fakes
Ak sa veľmi veľká online platforma 
dozvie, že časť obsahu je vygenerovaný 
alebo zmanipulovaný obrazový, zvukový 
alebo video obsah, ktorý sa výrazne 
podobá na existujúce osoby, predmety, 
miesta alebo iné subjekty alebo udalosti a 
falošne sa javí osobe ako autentický alebo 
pravdivý (tzv. deepfake), poskytovateľ 
označí obsah spôsobom, ktorý informuje, 
že obsah je neautentický, a ktorý je pre 
príjemcu služieb jasne viditeľný.

Pozmeňujúci návrh 340

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti a 
bezodkladne poskytnú veľmi veľké online 
platformy koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisii 
prístup k údajom, ktoré sú potrebné na 
monitorovanie a posúdenie dodržiavania 
tohto nariadenia. Koordinátor digitálnych 
služieb a Komisia požadujú, sprístupňujú 
a používajú tieto údaje len na uvedené 
účely.

Pozmeňujúci návrh 341

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Veľmi veľká online platforma je 
povinná vysvetliť návrh, logiku a 
fungovanie algoritmov, ak o to požiada 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia.
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Pozmeňujúci návrh 342

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1.

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
prevereným neziskovým subjektom, 
organizáciám alebo združeniam, ktoré 
spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 4 
tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii, zmierňovaniu a pochopeniu 
systémových rizík stanovených v článku 26 
ods. 1 a v článku 27 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 343

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Preverení výskumní pracovníci, 
preverené neziskové subjekty, organizácie 
a združenia majú prístup k súhrnným 
údajom o celkovom počte zobrazení a 
miere zobrazenia obsahu pred jeho 
odstránením na základe príkazov 
vydaných v súlade s článkom 8 alebo 
moderovania obsahu z vlastnej iniciatívy 
poskytovateľa a v súlade s jeho 
podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 344

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní.

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní, a s ľahko prístupným a 
používateľsky ústretovým mechanizmom 
na vyhľadávanie podľa viacerých kritérií.

Pozmeňujúci návrh 345

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

4. Na to, aby výskumní pracovníci, 
neziskové subjekty, organizácie alebo 
združenia mohli byť preverené 
koordinátorom digitálnych služieb v 
mieste usadenia alebo Komisiou, musia: 

a) byť pridružené k akademickým 
inštitúciám alebo organizáciám občianskej 
spoločnosti, ktoré zastupujú verejný 
záujem a spĺňajú požiadavky podľa 
článku 68;
b) byť nezávislé od obchodných 
záujmov, a to aj od všetkých veľmi 
veľkých online platforiem;
c) zverejniť financovanie výskumu;
d) byť nezávislé od akýchkoľvek 
vládnych, správnych alebo iných štátnych 
orgánov mimo akademickej inštitúcie, ku 
ktorej sú pridružené, ak je verejná;
e) mať preukázateľné doklady o 
odbornosti v oblastiach súvisiacich so 
skúmanými rizikami alebo v súvisiacich 
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výskumných metodikách; a a
f) zachovávať osobitné požiadavky na 
bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

Pozmeňujúci návrh 346

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak má veľmi veľká online 
platforma dôvody domnievať sa, že 
výskumný pracovník, neziskový subjekt, 
organizácia alebo združenie koná mimo 
účelu, ktorý je uvedený v odseku 2 alebo 
už nedodržiava podmienky uvedené v 
odseku 4, bezodkladne informuje 
príslušný orgán, buď koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
alebo Komisiu, ktorí bez zbytočného 
odkladu rozhodnú, či sa prístup zruší a 
kedy sa prístup obnoví a za akých 
podmienok.

Pozmeňujúci návrh 347

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Ak má koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
dôvody domnievať sa, že výskumný 
pracovník, neziskový subjekt, organizácia 
alebo združenie koná mimo účelu, ktorý je 
uvedený v odseku 2, alebo už nedodržia 
podmienky odseku 4, bezodkladne 
informuje veľmi veľkú online platformu. 
Veľmi veľká online platforma je 
oprávnená po prijatí informácie zrušiť 
prístup k údajom. Koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
rozhodnú, či a kedy sa obnoví prístup a za 
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akých podmienok.

Pozmeňujúci návrh 348

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 a 
najneskôr jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tohto právneho predpisu 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 alebo neziskovými subjektmi, 
organizáciami alebo združeniami 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.

Pozmeňujúci návrh 349

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.

b) poskytnutie prístupu k údajom 
povedie k vzniku významných 
zraniteľností z hľadiska bezpečnosti jej 
služby alebo ochrany dôverných 
informácií;

Pozmeňujúci návrh 350
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Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Koordinátori digitálnych služieb a 
Komisia raz ročne oznamujú tieto 
informácie:
a) počet žiadostí, ktoré im boli predložené 
podľa odsekov 1, 2 a 6;
b) počet týchto žiadostí, ktoré koordinátor 
digitálnych služieb alebo Komisia zamietli 
alebo ktoré boli stiahnuté, vrátane 
dôvodov, pre ktoré boli zamietnuté alebo 
stiahnuté, a to aj na základe žiadosti 
veľmi veľkej online platformy o zmenu 
žiadosti uvedenej v odsekoch 1 a 6 
adresovanej koordinátorovi digitálnych 
služieb alebo Komisii.

Pozmeňujúci návrh 351

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Preverení výskumní pracovníci, 
ktorým bol udelený prístup k údajom, 
uverejnia po ukončení výskumu svoje 
zistenia bez zverejnenia dôverných údajov 
a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 352

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Veľmi veľké online platformy určia 
za pracovníkov zodpovedných za 
dodržiavanie súladu s predpismi len tie 
osoby, ktoré majú odbornú kvalifikáciu, 
znalosti, skúsenosti a schopnosti potrebné 
na plnenie úloh uvedených v odseku 3. 

2. Veľmi veľké online platformy určia 
len tie osoby, ktoré majú odbornú 
kvalifikáciu, znalosti, skúsenosti a 
schopnosti potrebné na plnenie úloh 
uvedených v odseku 3 za pracovníkov 
zodpovedných za dodržiavanie súladu s 
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Pracovníci zodpovední za dodržiavanie 
súladu s predpismi môžu byť buď 
zamestnancami príslušnej veľmi veľkej 
online platformy, alebo môžu uvedené 
úlohy plniť na základe zmluvy s touto 
platformou.

predpismi. Pracovníci zodpovední za 
dodržiavanie súladu s predpismi môžu byť 
buď zamestnancami príslušnej veľmi 
veľkej online platformy, alebo môžu 
uvedené úlohy plniť na základe zmluvy s 
touto platformou.

Pozmeňujúci návrh 353

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spolupracovať na účely tohto 
nariadenia s koordinátorom digitálnych 
služieb v mieste usadenia a s Komisiou;

a) spolupracovať na účely tohto 
nariadenia s koordinátorom digitálnych 
služieb v mieste usadenia, s výborom a s 
Komisiou;

Pozmeňujúci návrh 354

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každých šesť mesiacov.

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každých šesť mesiacov v 
štandardizovanom, strojovo čitateľnom a 
ľahko prístupnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 355

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Tieto správy obsahujú informácie 
o moderovaní obsahu rozdelené a 
prezentované za každý členský štát, v 
ktorom sa služby ponúkajú, a za Úniu ako 
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celok. Správy sa uverejňujú aspoň v 
jednom z úradných jazykov členských 
štátov Únie, v ktorých sa služby ponúkajú.

Pozmeňujúci návrh 356

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súvisiace opatrenia na zmiernenie 
rizika identifikované a vykonané podľa 
článku 27;

b) konkrétne opatrenia na zmiernenie 
identifikované a vykonané podľa článku 
27;

Pozmeňujúci návrh 357

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) v prípade potreby informácie o 
zástupcoch príjemcov služby, nezávislých 
odborníkoch a organizáciách občianskej 
spoločnosti, s ktorými sa konzultovalo na 
účely posúdenia rizika v súlade s článkom 
26.

Pozmeňujúci návrh 358

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa veľmi veľká online platforma 
domnieva, že uverejnenie informácií podľa 
odseku 2 môže viesť k sprístupneniu 
dôverných informácií tejto platformy alebo 
príjemcov služby, spôsobiť významnú 
zraniteľnosť z hľadiska bezpečnosti jej 
služby, ohroziť verejnú bezpečnosť alebo 
poškodiť príjemcov, platforma môže takéto 
informácie zo správ odstrániť. V takom 

3. Ak sa veľmi veľká online platforma 
domnieva, že uverejnenie informácií podľa 
odseku 2 môže viesť k sprístupneniu 
dôverných informácií tejto platformy alebo 
príjemcov služby, spôsobiť významnú 
zraniteľnosť z hľadiska bezpečnosti jej 
služby, ohroziť verejnú bezpečnosť alebo 
poškodiť príjemcov, platforma môže takéto 
informácie zo správ odstrániť. V takom 
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prípade platforma predloží koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
Komisii úplné správy spolu s 
odôvodnením, prečo sa informácie z 
uverejnených správ vypustili.

prípade platforma predloží koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
Komisii úplné správy spolu s 
odôvodnením, prečo sa informácie z 
uverejnených správ vypustili, v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 359

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje a presadzuje 
vypracovanie a vykonávanie dobrovoľných 
odvetvových noriem stanovených 
príslušnými európskymi a medzinárodnými 
normalizačnými orgánmi aspoň pre:

1. Komisia podporuje a presadzuje 
vypracovanie a vykonávanie dobrovoľných 
noriem stanovených príslušnými 
európskymi a medzinárodnými 
normalizačnými orgánmi, v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 1025/2012, aspoň pre:

Pozmeňujúci návrh 360

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) podmienky podľa článku 12, a to 
aj pokiaľ ide o prijatie a zmeny týchto 
podmienok;

Pozmeňujúci návrh 361

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) informácie o sledovateľnosti 
obchodníkov podľa článku 22;

Pozmeňujúci návrh 362
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Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) reklamné praktiky podľa článku 
24 a odporúčacie systémy podľa článku 
24a;

Pozmeňujúci návrh 363

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) povinnosti podávať správy o 
transparentnosti podľa článku 13;

Pozmeňujúci návrh 364

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) technické špecifikácie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa sprostredkovateľské 
služby sprístupnili osobám so zdravotným 
postihnutím v súlade s požiadavkami na 
prístupnosť stanovenými v smernici 
2019/882.

Pozmeňujúci návrh 365

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia podporuje a presadzuje 
vypracovanie a vykonávanie 
dobrovoľných noriem stanovených 
príslušnými európskymi a 
medzinárodnými normalizačnými 
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orgánmi, ktorých cieľom je ochrana 
maloletých.

Pozmeňujúci návrh 366

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa stanovia 
spoločné špecifikácie pre položky uvedené 
v odseku 1 písm. a) až fb), ak Komisia 
požiadala jednu alebo viacero európskych 
normalizačných organizácií, aby 
vypracovali harmonizovanú normu, a ak 
sa odkaz na túto normu neuverejnil v 
Úradnom vestníku Európskej únie do [24 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] alebo žiadosť nebola 
prijatá žiadnou z európskych 
normalizačných organizácií.

Pozmeňujúci návrh 367

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
dobrovoľných kódexov správania na 
úrovni Únie, pričom zohľadňujú najmä 
osobitné výzvy spojené s bojom proti 
rôznym druhom nezákonného obsahu a 
riešením systémových rizík v súlade s 
právom Únie. Osobitná pozornosť sa 
venuje tomu, aby sa zabránilo negatívnym 
účinkom na hospodársku súťaž, prístup k 
údajom a ich bezpečnosť, všeobecný 
zákaz monitorovania a ochranu súkromia 
a osobných údajov. Komisia a výbor tiež 
podporujú a uľahčujú pravidelné 
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preskúmanie a prispôsobovanie kódexov 
správania, aby sa zabezpečila ich 
vhodnosť na daný účel.

Pozmeňujúci návrh 368

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže vyzvať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a iné zainteresované strany, 
aby sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže požiadať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj relevantné príslušné 
orgány, organizácie občianskej spoločnosti 
a iné relevantné zainteresované strany aby 
sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch. 

Pozmeňujúci návrh 369

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na zabezpečenie 
toho, aby sa v kódexoch správania jasne 
stanovili ich ciele, aby obsahovali kľúčové 
ukazovatele výkonnosti na meranie 
dosahovania týchto cieľov a aby sa v nich 
náležite zohľadnili potreby a záujmy 
všetkých zainteresovaných strán na úrovni 
Únie vrátane občanov. Komisia a výbor sa 

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na zabezpečenie 
toho, aby sa v kódexoch správania jasne 
stanovili ich konkrétne ciele, vymedzili 
povahu sledovaného cieľa verejnej 
politiky a prípadne úlohu príslušných 
orgánov, aby obsahovali kľúčové 
ukazovatele výkonnosti na meranie 
dosahovania týchto cieľov a aby sa v nich v 



RR\1246056SK.docx 199/1008 PE693.594v02-00

SK

tiež zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
účastníci pravidelne podávali Komisii a 
svojim koordinátorom digitálnych služieb 
v mieste usadenia správy o všetkých 
prijatých opatreniach a ich výsledkoch 
meraných na základe kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré obsahujú.

plnej miere zohľadnili potreby a záujmy 
všetkých zainteresovaných strán, a najmä 
občanov na úrovni Únie. Komisia a výbor 
sa tiež zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
účastníci pravidelne podávali Komisii a 
svojim koordinátorom digitálnych služieb 
v mieste usadenia správy o všetkých 
prijatých opatreniach a ich výsledkoch 
meraných na základe kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré obsahujú. 
Kľúčové ukazovatele výkonnosti a 
záväzky týkajúce sa podávania správ 
zohľadnia rozdiely vo veľkosti a kapacite 
jednotlivých účastníkov.

Pozmeňujúci návrh 370

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia.

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia a požiadajú príslušné 
organizácie, aby zodpovedajúcim 
spôsobom zmenili svoje kódexy správania.

Pozmeňujúci návrh 371

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výbor pravidelne monitoruje a 
hodnotí dosahovanie cieľov kódexov 
správania, pričom prihliada na kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, ktoré môžu 
obsahovať.

5. Komisia a výbor pravidelne 
monitorujú a hodnotia dosahovanie cieľov 
kódexov správania, pričom prihliadajú na 
kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré 
môžu obsahovať. V prípade 
systematického nedodržiavania kódexov 
správania môže Komisia a výbor prijať 
rozhodnutie o dočasnom pozastavení 
alebo definitívnom vylúčení platforiem, 
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ktoré si neplnia svoje záväzky ako 
signatári kódexov správania.

Pozmeňujúci návrh 372

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie kódexov správania na úrovni 
Únie medzi online platformami a inými 
relevantnými poskytovateľmi služieb, ako 
sú poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti v oblasti online reklamy 
nad rámec požiadaviek stanovených v 
článkoch 24 a 30.

1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie dobrovoľných kódexov 
správania na úrovni Únie medzi online 
platformami a inými relevantnými 
poskytovateľmi služieb, ako sú 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti pre všetkých aktérov v 
online reklamnom ekosystéme nad rámec 
požiadaviek stanovených v článkoch 24 a 
30.

Pozmeňujúci návrh 373

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 
reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany osobných údajov. 
Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby kódexy 
správania pokrývali aspoň:

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 
reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany súkromia a osobných 
údajov. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
kódexy správania pokrývali aspoň:
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Pozmeňujúci návrh 374

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rôzne druhy údajov, ktoré možno 
použiť.

Pozmeňujúci návrh 375

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr do 
šiestich mesiacov po tomto dátume.

3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr do 
šiestich mesiacov po tomto dátume. 
Komisia vyhodnotí uplatňovanie týchto 
kódexov tri roky od začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 376

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia nabáda všetkých aktérov 
v online reklamnom ekosystéme 
uvedenom v odseku 1, aby schválili a 
dodržiavali záväzky uvedené v kódexoch 
správania.

Pozmeňujúci návrh 377

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie.

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie dobrovoľných krízových 
protokolov na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa prísne obmedzia na mimoriadne 
okolnosti ovplyvňujúce verejnú 
bezpečnosť alebo verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh 378

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opatrenia na zabezpečenie 
dostupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím počas vykonávania krízových 
protokolov vrátane poskytnutia 
prístupného opisu týchto protokolov.

Pozmeňujúci návrh 379

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa Komisia domnieva, že 
krízový protokol účinne nerieši krízovú 
situáciu alebo nezaručuje uplatňovanie 
základných práv uvedených v odseku 4 
písm. e), môže požiadať zúčastnených, aby 
krízový protokol prepracovali, a to aj tak, 
že prijmú dodatočné opatrenia.

5. Ak sa Komisia domnieva, že 
krízový protokol účinne nerieši krízovú 
situáciu alebo nezaručuje uplatňovanie 
základných práv uvedených v odseku 4 
písm. e), požiada zúčastnených, aby 
krízový protokol prepracovali, a to aj tak, 
že prijmú dodatočné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 380

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány uvedené v odseku 1, a 
najmä ich koordinátori digitálnych 
služieb, mali primerané technické, 
finančné a ľudské zdroje na vykonávanie 
svojich úloh podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 381

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh primerané technické, 
finančné a ľudské zdroje.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas.

Pozmeňujúci návrh 382

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc na účely kapitol III a IV 
tohto nariadenia má členský štát, v ktorom 
sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb.

1. Právomoc na účely dohľadu nad 
povinnosťami uloženými 
sprostredkovateľom podľa tohto 
nariadenia a ich presadzovania 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v 
súlade s touto kapitolou má členský štát, v 
ktorom sa nachádza hlavné sídlo 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 383
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Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý nemá 
sídlo v Únii, ale v nej ponúka služby, sa na 
účely kapitol III a IV považuje za 
poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje 
právomoc členského štátu, v ktorom má 
pobyt alebo je usadený jeho právny 
zástupca.

2. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý nemá 
sídlo v Únii, ale v nej ponúka služby, sa na 
účely tohto článku považuje za 
poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje 
právomoc členského štátu, v ktorom má 
pobyt alebo je usadený jeho právny 
zástupca.

Pozmeňujúci návrh 384

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb nevymenuje 
právneho zástupcu v súlade s článkom 11, 
právomoc na účely kapitol III a IV majú 
všetky členské štáty. Ak sa členský štát 
rozhodne vykonávať právomoc podľa tohto 
odseku, informuje o tom všetky ostatné 
členské štáty a zabezpečí dodržiavanie 
zásady ne bis in idem.

3. Ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb nevymenuje 
právneho zástupcu v súlade s článkom 11, 
právomoc na účely tohto článku majú 
všetky členské štáty. Ak sa členský štát 
rozhodne vykonávať právomoc podľa tohto 
odseku, informuje o tom všetky ostatné 
členské štáty a zabezpečí dodržiavanie 
zásady ne bis in idem. 

Pozmeňujúci návrh 385

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) právomoc požadovať od týchto 
poskytovateľov, ako aj od akýchkoľvek 
iných osôb konajúcich na účely súvisiace s 
ich obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, o 
ktorých možno logicky predpokladať, že 
majú povedomie o informáciách týkajúcich 
sa podozrenia z porušenia tohto nariadenia, 

a) právomoc požadovať od týchto 
poskytovateľov, ako aj od akýchkoľvek 
iných osôb konajúcich na účely súvisiace s 
ich obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, o 
ktorých možno logicky predpokladať, že 
majú povedomie o informáciách týkajúcich 
sa podozrenia z porušenia tohto nariadenia, 
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vrátane organizácií vykonávajúcich audity 
uvedené v článku 28 a článku 50 ods. 3, 
aby takéto informácie poskytli v 
primeranej lehote;

vrátane organizácií vykonávajúcich audity 
uvedené v článku 28 a článku 50 ods. 3, 
aby takéto informácie poskytli bez 
zbytočného odkladu alebo najneskôr do 
troch mesiacov;

Pozmeňujúci návrh 386

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) právomoc prijať predbežné 
opatrenia s cieľom zabrániť riziku vzniku 
vážnej ujmy.

e) právomoc prijať primerané 
predbežné opatrenia alebo požiadať 
príslušný súdny orgán, aby tak urobil 
s cieľom zabrániť riziku vzniku vážnej 
ujmy.

Pozmeňujúci návrh 387

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmená c) a d) prvého 
pododseku, majú koordinátori digitálnych 
služieb právomoci v oblasti presadzovania 
práva stanovené v týchto písmenách aj vo 
vzťahu k iným osobám uvedeným v odseku 
1, a to za nedodržanie ktoréhokoľvek z 
príkazov, ktoré im boli vydané podľa 
uvedeného odseku. Tieto právomoci v 
oblasti presadzovania práva vykonávajú 
len vtedy, ak uvedeným iným osobám včas 
poskytli všetky relevantné informácie 
týkajúce sa takýchto príkazov, a to aj 
informácie o príslušnej lehote, pokutách 
alebo penále, ktoré možno uložiť za 
nedodržanie predpisov, ako aj o 
prostriedkoch nápravy.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 388
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Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to potrebné na vykonávanie 
ich úloh, majú koordinátori digitálnych 
služieb vo vzťahu k poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, na ktorých 
sa vzťahuje právomoc ich členského štátu, 
v prípade, že sa na ukončenie porušovania 
právnych predpisov vyčerpali všetky 
ostatné právomoci podľa tohto článku, 
porušovanie pretrváva a spôsobuje vážnu 
ujmu, ktorej sa nemožno vyhnúť výkonom 
iných právomocí, ktoré im vyplývajú z 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, 
právomoc prijať tieto opatrenia:

3. Ak je to potrebné na vykonávanie 
ich úloh, majú koordinátori digitálnych 
služieb vo vzťahu k poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, na ktorých 
sa vzťahuje právomoc ich členského štátu, 
v prípade, že sa na ukončenie porušovania 
právnych predpisov vyčerpali všetky 
ostatné právomoci podľa tohto článku, 
porušovanie pretrváva alebo sa neustále 
opakuje a spôsobuje vážnu ujmu, ktorej sa 
nemožno vyhnúť výkonom iných 
právomocí, ktoré im vyplývajú z práva 
Únie alebo vnútroštátneho práva, 
právomoc prijať tieto opatrenia:

Pozmeňujúci návrh 389

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požadovať od riadiaceho orgánu 
poskytovateľov, aby v primeranej lehote 
preskúmal situáciu a prijal a predložil 
akčný plán, v ktorom stanoví opatrenia 
potrebné na ukončenie porušovania 
právnych predpisov, zabezpečil, aby 
poskytovateľ tieto opatrenia prijal, a podal 
správu o prijatých opatreniach;

a) požadovať od riadiaceho orgánu 
poskytovateľov, aby v primeranej lehote, 
ktorá v žiadnom prípade nepresiahne tri 
mesiace, preskúmal situáciu a prijal a 
predložil akčný plán, v ktorom stanoví 
opatrenia potrebné na ukončenie 
porušovania právnych predpisov, 
zabezpečil, aby poskytovateľ tieto 
opatrenia prijal, a podal správu o prijatých 
opatreniach;

Pozmeňujúci návrh 390

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak sa koordinátor digitálnych b) ak sa koordinátor digitálnych 
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služieb domnieva, že poskytovateľ 
dostatočne nesplnil požiadavky uvedené v 
prvej zarážke, že porušenie pretrváva a 
spôsobuje vážnu ujmu a že porušenie 
predstavuje závažný trestný čin majúci za 
následok ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb, požiada príslušný súdny 
orgán daného členského štátu, aby nariadil 
dočasné obmedzenie prístupu príjemcov k 
službe, ktorej sa porušenie týka, alebo, len 
ak to nie je technicky uskutočniteľné, k 
online rozhraniu poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, na ktorom 
k porušeniu došlo.

služieb domnieva, že poskytovateľ nesplnil 
požiadavky uvedené v prvej zarážke, že 
porušenie pretrváva alebo sa neustále 
opakuje a spôsobuje vážnu ujmu a že 
porušenie predstavuje závažný trestný čin 
majúci za následok ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb, požiada príslušný súdny 
orgán daného členského štátu, aby nariadil 
dočasné obmedzenie prístupu príjemcov k 
službe, ktorej sa porušenie týka, alebo, len 
ak to nie je technicky uskutočniteľné, k 
online rozhraniu poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, na ktorom 
k porušeniu došlo.

Pozmeňujúci návrh 391

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Komisia do [šesť mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
uverejní usmernenia o právomociach a 
postupoch uplatniteľných na 
koordinátorov digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 392

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
o týchto pravidlách a opatreniach 
informujú Komisiu a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
o týchto pravidlách a opatreniach 
informujú Komisiu a výbor a bezodkladne 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

Pozmeňujúci návrh 393
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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 6 % ročného 
celosvetového 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 
celosvetového obratu dotknutého 
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 394

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
obratu dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb v 
predchádzajúcom účtovnom období 
vypočítaného od dátumu uvedeného v 
príslušnom rozhodnutí.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
celosvetového obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb v predchádzajúcom účtovnom 
období vypočítaného od dátumu 
uvedeného v príslušnom rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 395

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby 
správne alebo súdne orgány, ktoré 
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vydávajú príkazy podľa článkov 8 a 9, 
udeľovali len sankcie alebo pokuty v 
súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh 396

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.

1. 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. 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.

Pozmeňujúci návrh 397

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po prijatí sťažnosti zaslanej podľa 
odseku 1 koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia vec včas posúdi a do 
šiestich mesiacov informuje koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca pobyt alebo je 
usadený, či má v úmysle pokračovať vo 
vyšetrovaní. Ak začne vyšetrovanie, podá 
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správu o jeho aktuálnom stave najmenej 
každé tri mesiace. Koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má 
príjemca pobyt alebo je usadený, následne 
informuje príjemcu.

Pozmeňujúci návrh 398

Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43a
Compensation

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, majú 
príjemcovia služieb v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi právo 
žiadať od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb náhradu za 
každú priamu škodu alebo stratu, ktorú 
utrpeli v dôsledku porušenia povinností 
stanovených v tomto nariadení zo strany 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 399

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú a oznamujú ich Komisii 
a výboru.

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú v štandardizovanom a 
strojovo čitateľnom formáte a oznamujú 
ich Komisii a výboru.

Pozmeňujúci návrh 400
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Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet a predmet príkazov konať 
proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 
vnútroštátnym súdnym alebo správnym 
orgánom členského štátu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb;

a) počet a predmet príkazov konať 
proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 
vnútroštátnym súdnym alebo správnym 
orgánom členského štátu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb vrátane 
informácií o názve vydávajúceho orgánu, 
názve poskytovateľa a druhu opatrenia 
uvedeného v príkaze, ako aj odôvodnenie, 
že príkaz je v súlade s článkom 3 smernice 
2000/31/ES;

Pozmeňujúci návrh 401

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spôsob vykonania týchto príkazov 
oznámený koordinátorovi digitálnych 
služieb podľa článkov 8 a 9.

b) spôsob vykonania týchto príkazov 
oznámený koordinátorovi digitálnych 
služieb podľa článkov 8 a 9, počet 
odvolaní podaných proti týmto príkazom, 
ako aj výsledok odvolaní.

Pozmeňujúci návrh 402

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia každé dva roky uverejní 
správu, v ktorej analyzuje výročné správy 
oznámené podľa odseku 1 a predloží ju 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 403
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Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má výbor dôvodné podozrenie, že 
poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb porušil toto nariadenie spôsobom 
zasahujúcim aspoň tri členské štáty, môže 
odporučiť koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, aby vec posúdil 
a na zabezpečenie súladu s týmto 
nariadením prijal potrebné vyšetrovacie 
opatrenia a opatrenia v oblasti 
presadzovania práva.

Ak má výbor dôvodné podozrenie, že 
poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb porušil toto nariadenie spôsobom 
zasahujúcim aspoň tri členské štáty, môže 
požiadať koordinátora digitálnych služieb 
v mieste usadenia, aby vec posúdil a na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením 
prijal potrebné vyšetrovacie opatrenia a 
opatrenia v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh 404

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V žiadosti alebo odporúčaní podľa 
odseku 1 sa uvedie aspoň:

2. V žiadosti podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň:

Pozmeňujúci návrh 405

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Žiadosť podľa odseku 1 sa 
zároveň oznámi Komisii. Ak sa Komisia 
domnieva, že žiadosť nie je opodstatnená, 
alebo ak Komisia práve koná v tej istej 
veci, môže požiadať o stiahnutie žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 406

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
takéto informácie požiadať. Plynutie lehoty 
stanovenej v odseku 4 sa až do poskytnutia 
dodatočných informácií pozastaví.

3. Žiadosť podľa odseku 1 zohľadní 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia v čo najväčšej miere. Ak sa 
domnieva, že nemá dostatočné informácie 
na to, aby na základe žiadosti mohol konať, 
a má dôvody domnievať sa, že koordinátor 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výbor by mohli poskytnúť dodatočné 
informácie, môže o takéto informácie 
požiadať. Plynutie lehoty stanovenej 
v odseku 4 sa až do poskytnutia 
dodatočných informácií pozastaví.

Pozmeňujúci návrh 407

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti oznámi 
koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výboru svoje 
posúdenie podozrenia z porušenia 
právnych predpisov, alebo prípadne 
posúdenie akéhokoľvek iného príslušného 
orgánu podľa vnútroštátneho práva, ako aj 
vysvetlenie všetkých vyšetrovacích 
opatrení alebo opatrení v oblasti 
presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh 408

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý zaslal žiadosť, alebo prípadne výbor 
nedostanú odpoveď v lehote stanovenej v 
odseku 4 alebo ak nesúhlasia s posúdením 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia, môžu vec postúpiť Komisii a 
poskytnúť jej všetky relevantné informácie. 
Tieto informácie musia obsahovať aspoň 
žiadosť alebo odporúčanie zaslané 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, všetky dodatočné informácie 
poskytnuté podľa odseku 3 a oznámenie 
uvedené v odseku 4.

5. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý zaslal žiadosť, alebo prípadne výbor 
nedostanú odpoveď v lehote stanovenej v 
odseku 4 alebo ak nesúhlasia s posúdením 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia, môžu vec postúpiť Komisii a 
poskytnúť jej všetky relevantné informácie. 
Tieto informácie musia obsahovať aspoň 
žiadosť zaslanú koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, všetky 
dodatočné informácie poskytnuté podľa 
odseku 3 a oznámenie uvedené v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh 409

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti. 
Tieto informácie sa zašlú aj 
koordinátorovi digitálnych služieb alebo 
výboru, ktorý začal konanie podľa 
odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 410

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takéto spoločné vyšetrovania sa 
vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté 
úlohy a právomoci zúčastnených 
koordinátorov digitálnych služieb a 
požiadavky vzťahujúce sa na plnenie 
týchto úloh a vykonávanie týchto 
právomocí stanovené v tomto nariadení. 
Zúčastnení koordinátori digitálnych 
služieb prostredníctvom systému 
stanoveného v článku 67 sprístupnia 
výsledky spoločných vyšetrovaní ostatným 
koordinátorom digitálnych služieb, 
Komisii a výboru na plnenie ich 
príslušných úloh podľa tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 411

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak má koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia dôvodné 
podozrenie, že poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb porušil toto 
nariadenie spôsobom zasahujúcim aspoň 
jeden ďalší členský štát, môže navrhnúť 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
mieste určenia, aby začal spoločné 
vyšetrovanie. Spoločné vyšetrovanie je 
založené na dohode medzi dotknutými 
členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 412

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Na žiadosť koordinátora 
digitálnych služieb v mieste určenia, ktorý 
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má dôvodné podozrenie, že poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb porušil toto 
nariadenie vo svojom členskom štáte, 
môže výbor odporučiť koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
začal spoločné vyšetrovanie s príslušným 
koordinátorom digitálnych služieb v 
mieste určenia. Spoločné vyšetrovanie je 
založené na dohode medzi dotknutými 
členskými štátmi.
Ak do jedného mesiaca nedôjde k dohode, 
spoločné vyšetrovanie prebieha pod 
dohľadom koordinátora digitálnych 
služieb v mieste usadenia.
Takéto spoločné vyšetrovania sa 
vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté 
úlohy a právomoci zúčastnených 
koordinátorov digitálnych služieb a 
požiadavky vzťahujúce sa na plnenie 
týchto úloh a vykonávanie týchto 
právomocí stanovené v tomto nariadení. 
Zúčastnení koordinátori digitálnych 
služieb prostredníctvom systému 
stanoveného v článku 67 sprístupnia 
výsledky spoločných vyšetrovaní ostatným 
koordinátorom digitálnych služieb, 
Komisii a výboru na plnenie ich 
príslušných úloh podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 413

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a 
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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Pozmeňujúci návrh 414

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prispievať k účinnému 
uplatňovaniu článku 3 smernice 
2000/31/ES s cieľom zabrániť 
fragmentácii digitálneho jednotného trhu;

Pozmeňujúci návrh 415

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prispievať k účinnej spolupráci s 
príslušnými orgánmi tretích krajín a s 
medzinárodnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh 416

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, môžu sa 
na práci výboru zúčastňovať 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. Zasadnutie sa 
považuje za uznášaniaschopné, ak sú 
prítomné aspoň dve tretiny oprávnených 
členov.
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Pozmeňujúci návrh 417

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Predsedá mu Komisia. V súlade s 
úlohami výboru podľa tohto nariadenia a 
jeho rokovacím poriadkom Komisia 
zvoláva zasadnutia a pripravuje ich 
program.

Pozmeňujúci návrh 418

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Každý členský štát má jeden hlas, 
ktorý odovzdá koordinátor digitálnych 
služieb. Komisia nemá hlasovacie práva.

Pozmeňujúci návrh 419

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 420

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 spolupracuje s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ako aj s externými 
expertmi. Výsledky tejto spolupráce výbor 
zverejní.

Pozmeňujúci návrh 421

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Výbor v prípade potreby konzultuje 
so zainteresovanými stranami a výsledky 
týchto konzultácií zverejní.

Pozmeňujúci návrh 422

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme po súhlase Komisie.

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme dvojtretinovou väčšinou svojich 
členov po súhlase Komisie.

Pozmeňujúci návrh 423

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vydáva osobitné odporúčania na 
vykonávanie článku 13a;
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Pozmeňujúci návrh 424

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytuje Komisii poradenstvo pri 
prijímaní opatrení uvedených v článku 51 a 
na jej žiadosť prijíma stanoviská k 
návrhom opatrení Komisie týkajúcim sa 
veľmi veľkých online platforiem v súlade s 
týmto nariadením;

d) poskytuje Komisii poradenstvo pri 
prijímaní opatrení uvedených v článku 51 a 
prijíma stanoviská k otázkam týkajúcim sa 
veľmi veľkých online platforiem v súlade s 
týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh 425

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) monitoruje súlad opatrení 
prijatých členským štátom, ktoré 
obmedzujú slobodu poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb z iného 
členského štátu poskytovať služby, s 
článkom 3 smernice 2000/31/ES a 
zabezpečuje, aby tieto opatrenia boli 
nevyhnutne potrebné a neobmedzovali 
uplatňovanie tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 426

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporuje a presadzuje 
vypracúvanie a zavádzanie európskych 
noriem, usmernení, správ, vzorov a 
kódexov správania, ako sa stanovuje v 
tomto nariadení, ako aj identifikáciu 
vznikajúcich problémov v súvislosti so 
záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

e) podporuje a presadzuje 
vypracúvanie a zavádzanie európskych 
noriem, usmernení, správ, vzorov a 
kódexov správania v úzkej spolupráci 
s príslušnými zainteresovanými stranami, 
ako sa stanovuje v tomto nariadení, a to aj 
vydávaním stanovísk, odporúčaní alebo 
poradenstva k otázkam súvisiacim s 
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článkom 34, ako aj identifikáciu 
vznikajúcich problémov v súvislosti so 
záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 427

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koordinátori digitálnych služieb a 
iné príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sa 
neriadia podľa stanovísk, žiadostí alebo 
odporúčaní prijatých výborom, ktoré im 
výbor adresoval, pri podávaní správ podľa 
tohto nariadenia alebo prípadne pri 
prijímaní príslušných rozhodnutí uvedú 
dôvody tohto konania.

2. Koordinátori digitálnych služieb a 
iné príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sa 
neriadia podľa stanovísk, žiadostí alebo 
odporúčaní prijatých výborom, ktoré im 
výbor adresoval, uvedú dôvody tohto 
konania a vysvetlenie o vyšetrovaniach, 
činnostiach a opatreniach, ktoré vykonali, 
pri podávaní správ podľa tohto nariadenia 
alebo prípadne pri prijímaní príslušných 
rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 428

Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a
Správy

1. Výbor vypracuje výročnú správu o 
svojich činnostiach. Správa sa zverejní a 
zašle Európskemu parlamentu, Rade a 
Komisii vo všetkých úradných jazykoch 
Únie.
2. Výročná správa okrem iného 
obsahuje preskúmanie praktického 
uplatňovania stanovísk, usmernení, 
odporúčaní a akýchkoľvek iných opatrení 
prijatých podľa článku 49 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 429

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z ustanovení oddielu 4 kapitoly 
III, odporučiť koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, aby podozrenie 
z porušenia vyšetril s cieľom prijať takéto 
rozhodnutie v primeranej lehote a 
najneskôr do troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 430

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie. Opatrenia 
stanovené v akčnom pláne môžu v prípade 
potreby zahŕňať účasť na kódexe 
správania podľa článku 35.

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie. Opatrenia 
stanovené v akčnom pláne môžu v prípade 
potreby odporúčať účasť na kódexe 
správania podľa článku 35.

Pozmeňujúci návrh 431

Návrh nariadenia
Článok 51 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zásah Komisie a začatie konania Začatie konania Komisiou

Pozmeňujúci návrh 432

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začať 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

1. Komisia buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začne 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

Pozmeňujúci návrh 433

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa Komisia rozhodne začať 
konanie podľa odseku 1, oznámi to 
všetkým koordinátorom digitálnych 
služieb, výboru, ako aj príslušnej veľmi 
veľkej online platforme.

2. Ak Komisia začne konanie podľa 
odseku 1, oznámi to všetkým 
koordinátorom digitálnych služieb, výboru, 
ako aj príslušnej veľmi veľkej online 
platforme.

Pozmeňujúci návrh 434

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti 
alebo rozhodnutím požadovať od 
dotknutých veľmi veľkých online 

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou odôvodnenej žiadosti 
alebo rozhodnutím požadovať od 
dotknutých veľmi veľkých online 
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platforiem, ako aj od akýchkoľvek iných 
osôb konajúcich na účely súvisiace s ich 
obchodnou, podnikateľskou, remeselnou 
alebo profesijnou činnosťou, o ktorých 
možno logicky predpokladať, že majú 
povedomie o informáciách týkajúcich sa 
podozrenia z porušenia tohto nariadenia, 
prípadne jeho porušenia, vrátane 
organizácií vykonávajúcich audity uvedené 
v článku 28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

platforiem, ich právnych zástupcov, ako aj 
od akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh 435

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Účel žiadosti musí obsahovať 
odôvodnenie, prečo a ako sú informácie 
potrebné a primerané sledovanému cieľu 
a prečo ich nemožno získať inými 
prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh 436

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vlastníci príslušnej veľmi veľkej 
online platformy alebo iná osoba uvedená 
v článku 52 ods. 1 alebo ich zástupcovia a 
v prípade právnických osôb, spoločností 
alebo firiem, alebo ak nemajú právnu 
subjektivitu, osoby oprávnené ich 
zastupovať na základe zákona alebo stanov 
poskytnú požadované informácie v mene 
príslušnej veľmi veľkej online platformy 
alebo inej osoby uvedenej v článku 52 ods. 
1. Riadne splnomocnení právnici môžu 
poskytovať informácie v mene svojich 
klientov. Za poskytnutie neúplných, 

4. Vlastníci príslušnej veľmi veľkej 
online platformy alebo iná osoba uvedená 
v článku 52 ods. 1 alebo ich zástupcovia a 
v prípade právnických osôb, spoločností 
alebo firiem, alebo ak nemajú právnu 
subjektivitu, osoby oprávnené ich 
zastupovať na základe zákona alebo stanov 
poskytnú požadované informácie v mene 
príslušnej veľmi veľkej online platformy 
alebo inej osoby uvedenej v článku 52 ods. 
1.
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nesprávnych alebo zavádzajúcich 
informácií však ostávajú plne zodpovední 
klienti.

Pozmeňujúci návrh 437

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak je v rámci konania, ktoré môže 
viesť k prijatiu rozhodnutia o porušení 
predpisov podľa článku 58 ods. 1, z 
dôvodu rizika vážnej ujmy pre príjemcov 
služby naliehavo potrebné konať, môže 
Komisia na základe zistenia zrejmého 
porušenia predpisov rozhodnutím nariadiť 
predbežné opatrenia voči dotknutej veľmi 
veľkej online platforme.

1. Ak je v rámci konania, ktoré môže 
viesť k prijatiu rozhodnutia o porušení 
predpisov podľa článku 58 ods. 1, z 
dôvodu rizika vážnej ujmy pre príjemcov 
služby naliehavo potrebné konať, môže 
Komisia na základe zistenia zrejmého 
porušenia predpisov rozhodnutím nariadiť 
primerané predbežné opatrenia v súlade so 
základnými právami voči dotknutej veľmi 
veľkej online platforme.

Pozmeňujúci návrh 438

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže na požiadanie alebo 
na vlastný podnet konanie obnoviť:

2. Komisia obnoví konanie:

Pozmeňujúci návrh 439

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) predbežné opatrenia nariadené 
podľa článku 55;

b) predbežné opatrenia nariadené 
podľa článku 55; alebo

Pozmeňujúci návrh 440
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Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V rozhodnutí prijatom podľa 
odseku 1 Komisia nariadi príslušnej veľmi 
veľkej online platforme, aby v primeranej 
lehote prijala potrebné opatrenia na 
zabezpečenie súladu s rozhodnutím podľa 
odseku 1 a poskytla informácie o 
opatreniach, ktoré má v úmysle prijať na 
dosiahnutie súladu s rozhodnutím.

3. V rozhodnutí prijatom podľa 
odseku 1 Komisia nariadi príslušnej veľmi 
veľkej online platforme, aby do jedného 
mesiaca prijala potrebné opatrenia na 
zabezpečenie súladu s rozhodnutím podľa 
odseku 1 a poskytla informácie o 
opatreniach, ktoré má v úmysle prijať na 
dosiahnutie súladu s rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh 441

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím.

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím. Toto 
rozhodnutie sa uplatňuje s okamžitým 
účinkom.

Pozmeňujúci návrh 442

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rozhodnutí podľa článku 58 
môže Komisia uložiť dotknutej veľmi 
veľkej online platforme pokuty 
nepresahujúce 6 % jej celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
zistí, že táto platforma úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:

1. V rozhodnutí podľa článku 58 
môže Komisia uložiť dotknutej veľmi 
veľkej online platforme pokuty 
nepresahujúce 6 % jej celkového 
celosvetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že platforma 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 443
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Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

2. Komisia môže rozhodnutím a v 
súlade so zásadou proporcionality uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
celosvetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 444

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri stanovení výšky pokuty 
Komisia zohľadní povahu, závažnosť, 
trvanie a opakovaný výskyt porušenia a v 
prípade pokút uložených podľa odseku 2 
omeškanie v konaní.

4. Pri stanovení výšky pokuty 
Komisia zohľadní povahu, závažnosť, 
trvanie a opakovaný výskyt porušenia, 
pokuty udelené podľa článku 42 za to isté 
porušenie a v prípade pokút uložených 
podľa odseku 2 omeškanie v konaní.

Pozmeňujúci návrh 445

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného denného 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období za deň vypočítané od dátumu 
určeného rozhodnutím s cieľom prinútiť 
ich k tomu, aby:

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného denného 
celosvetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období za deň vypočítané od 
dátumu určeného rozhodnutím s cieľom 
prinútiť ich k tomu, aby:
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Pozmeňujúci návrh 446

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rozhodnutia prijaté na základe 
článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
článkov 58, 59 a 60 Komisia zverejní. 
Takéto uverejnenie musí obsahovať mená 
strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane 
akýchkoľvek uložených sankcií.

1. Rozhodnutia prijaté na základe 
článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
článkov 58, 59 a 60 Komisia zverejní. 
Takéto uverejnenie musí obsahovať mená 
strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane 
akýchkoľvek uložených sankcií a ak je to 
možné a odôvodnené, aj nedôverné 
dokumenty alebo iné formy informácií, na 
ktorých je rozhodnutie založené.

Pozmeňujúci návrh 447

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred podaním takejto žiadosti 
koordinátorovi digitálnych služieb Komisia 
vyzve zainteresované strany, aby v lehote, 
ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne, 
predložili písomné pripomienky, pričom 
opíše opatrenia, ktoré má v úmysle 
požadovať, a určí ich zamýšľaného 
adresáta alebo adresátov.

Pred podaním takejto žiadosti 
koordinátorovi digitálnych služieb Komisia 
vyzve zainteresované strany, aby v lehote, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 14 
pracovných dní, predložili písomné 
pripomienky, pričom opíše opatrenia, ktoré 
má v úmysle požadovať, a určí ich 
zamýšľaného adresáta alebo adresátov.

Pozmeňujúci návrh 448

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dohodu o sprístupnení informácií 
stanovenú v článku 34.

Pozmeňujúci návrh 449
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Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2020/XX/EÚ, majú príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb právo 
poveriť vykonávaním práv uvedených v 
článkoch 17, 18 a 19 vo svojom mene 
nejaký subjekt, organizáciu alebo 
združenie za predpokladu, že tento subjekt, 
organizácia alebo združenie spĺňajú všetky 
tieto podmienky:

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
2020/181852 majú príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb právo 
poveriť vykonávaním práv uvedených v 
článkoch 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 a 
43a vo svojom mene nejaký subjekt, alebo 
organizáciu alebo združenie za 
predpokladu, že tento subjekt, organizácia 
alebo združenie spĺňajú všetky tieto 
podmienky: 

__________________ __________________
52 [Odkaz]. 52 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh 450

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 23, 25 a 31 sa Komisii udeľuje 
na neurčité obdobie odo [dňa 
predpokladaného prijatia nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 13a, 16, 23, 25 a 31 sa Komisii 
udeľuje na päť rokov odo [dňa 
predpokladaného prijatia nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu o delegovaní 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 451

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 23, 25 a 31 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 13a, 16, 23, 25, 31 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 452

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 23, 25 a 31 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevznesú námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informujú 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 13a, 16, 23, 25, 31 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote štyroch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informujú Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 453

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor pre 
digitálne služby. Uvedený výbor je 

(Netýka sa slovenskej verzie.)    
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výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh 454

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každých päť rokov potom vyhodnotí 
Komisia uplatňovanie tohto nariadenia a 
správu o hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1. Najneskôr do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každé tri roky potom vyhodnotí Komisia 
uplatňovanie tohto nariadenia a správu o 
hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto 
správa sa zaoberá najmä:
a) uplatňovaním článku 25 vrátane 
počtu priemerných mesačných aktívnych 
príjemcov služby; 
b) uplatňovaním článku 11;
c) uplatňovaním článku 14,
d) uplatňovaním článkov 35 a 36.

Pozmeňujúci návrh 455

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade potreby sa k správe 
uvedenej v odseku 1 pripojí návrh na 
zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 456

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri hodnoteniach uvedených 
v odseku 1 Komisia zohľadní stanoviská a 
zistenia Európskeho parlamentu, Rady a 
iných relevantných subjektov alebo 
zdrojov.

3. Pri hodnoteniach uvedených 
v odseku 1 Komisia zohľadní stanoviská a 
zistenia Európskeho parlamentu, Rady a 
iných relevantných subjektov alebo 
zdrojov a venuje osobitnú pozornosť 
malým a stredným podnikom a postaveniu 
nových konkurentov.

Pozmeňujúci návrh 457

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od [dátum – tri 
mesiace po nadobudnutí účinnosti].

2. Uplatňuje sa od [dátum – šesť 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti].
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod
Spravodajkyňa víta návrh Komisie týkajúci sa aktu o digitálnych službách. Digitálne služby 
sú dôležitou oporou nášho hospodárstva, prinášajú nové príležitosti pre spotrebiteľov aj 
podniky, ktoré denne využívajú rôzne digitálne služby. 

Digitálne služby zároveň priniesli vážne výzvy a riziká. Povaha, rozsah a význam digitálnych 
služieb pre hospodárstvo a spoločnosť sa od zavedenia súčasných právnych predpisov 
dramaticky zmenili. Na riešenie týchto výziev a zabezpečenie rovnakých podmienok na 
digitálnom jednotnom trhu a bezpečnejšieho digitálneho priestoru pre používateľov je 
potrebný aktualizovaný regulačný rámec pre digitálne služby, v ktorom sa stanovia jasné 
povinnosti.  

Spravodajkyňa uznáva horizontálnu povahu tohto nariadenia, ale zároveň sa domnieva, že 
univerzálny prístup nedokáže vyriešiť problémy s nelegálnymi produktmi a službami 
predávanými prostredníctvom online trhovísk. Spravodajkyňa zastáva názor, že je potrebné 
zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa online trhovísk s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a 
zabezpečiť uplatňovanie zásady „čo je nezákonné offline, malo by byť nezákonné aj online“.

Spravodajkyňa víta cieľ Komisie zvýšiť transparentnosť online reklamy a odporúčacích 
systémov, ale zastáva názor, že v návrhu Komisie chýbajú konkrétne povinnosti zabezpečiť 
zodpovednosť a zabrániť šíreniu nezákonného obsahu. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že 
je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia a požiadavky na transparentnosť s cieľom zabezpečiť 
špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu používateľov.

Spravodajkyňa napokon víta zameranie na ustanovenia o vykonávaní a presadzovaní a 
domnieva sa, že vzhľadom na cezhraničnú povahu digitálnych služieb by hybridný model 
presadzovania, ktorý navrhla Komisia, mohol zabezpečiť účinné a efektívne presadzovanie 
tohto nariadenia. Spravodajkyňa však považuje za potrebné posilniť niektoré ustanovenia s 
cieľom zabezpečiť, aby sa žiadny členský štát nestal bezpečným útočiskom pre online 
platformy. 

Ochrana spotrebiteľa a online trhoviská
Hoci spravodajkyňa uznáva horizontálny prístup aktu o digitálnych službách, od online 
trhovísk je potrebné vyžadovať konkrétnejšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia 
mohli nakupovať bezpečné produkty a služby online. Spravodajkyňa víta určité aspekty 
návrhu Komisie, konkrétne sledovateľnosť obchodníkov, osobitnú podmienku výnimky zo 
zodpovednosti zameranú na online trhoviská a skutočnosť, že oznámenia sa za určitých 
podmienok budú považovať za poskytujúce skutočné vedomosti, čím sa online platformy 
stávajú zodpovednými, ak obsah neodstránia.

S cieľom riešiť problém nelegálnych produktov a zabezpečiť, aby uplatňovanie zásady „čo je 
nezákonné offline, malo by byť nezákonné aj online“, nezostalo len na papieri, sa 
spravodajkyňa domnieva, že je potrebné zaviesť ďalšie podmienky oslobodenia od 
zodpovednosti a povinností, aby sa zabezpečila ochrana spotrebiteľa a rovnaké podmienky 
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pre európske podniky v rámci digitálneho jednotného trhu.

Spravodajkyňa navrhuje nový článok, v ktorom sa stanovujú prísnejšie podmienky pre 
výnimky zo zodpovednosti, ktoré sa osobitne zameriavajú na online trhoviská. Tieto 
podmienky zahŕňajú okrem iného požiadavky na splnenie určitých povinností a podmienok 
náležitej starostlivosti, ktorými sa zabezpečí, že ak obchodník z tretej krajiny nemá 
hospodársky subjekt zodpovedný za bezpečnosť produktu, na trhovisko sa nevzťahuje 
výnimka zo zodpovednosti. Cieľom je zabezpečiť zodpovednosť za všetky produkty 
predávané európskym spotrebiteľom vrátane elektronického obchodu. Okrem toho budú môcť 
spotrebitelia požiadať o nápravu akýchkoľvek škôd, ktoré produkty alebo služby spôsobili z 
online platformy.

Spravodajkyňa napokon navrhuje posilniť povinnosť sledovateľnosti obchodníkov, a to 
zavedením nového článku rozširujúceho rozsah pôsobnosti určitých ustanovení uvedených v 
článku 22 na všetky sprostredkovateľské služby a zavedením nových ustanovení zameraných 
na online trhoviská. Tieto ustanovenia zahŕňajú povinnosti zabrániť tomu, aby sa nebezpečné 
a/alebo nevyhovujúce produkty ponúkali online, a povinnosti spolupracovať s vnútroštátnymi 
orgánmi, ak je to potrebné, pokiaľ ide o nebezpečné produkty, ktoré sa už predávajú.

Odstránenie nezákonného obsahu
Spravodajkyňa zastáva názor, že nezákonný obsah by sa mal čo najrýchlejšie odstrániť zo 
sprostredkovateľských služieb, pričom by sa mali zohľadniť základné práva. Spravodajkyňa 
sa domnieva, že v akte o digitálnych službách by sa mal stanoviť rámec pre oznamovanie a 
odstraňovanie s jasne vymedzenými postupmi, zárukami a harmonogramom na oznamovanie 
nezákonného obsahu a mali by sa zabezpečiť jednotné postupy vo všetkých členských štátoch. 
Hoci je potrebné poskytnúť digitálnym platformám čas na posúdenie zákonnosti obsahu, 
určitý obsah má veľmi veľký vplyv a môže predstavovať väčšiu hrozbu pre spoločnosť alebo 
značné škody pre jednotlivca. Je preto primerané mať dva súbory harmonogramov s kratšími 
časovými rámcami pre obsah s takýmto veľkým vplyvom. V záujme zabezpečenia súladu s 
existujúcimi právnymi predpismi spravodajkyňa uvádza, že týmito lehotami nie sú dotknuté 
lehoty stanovené v odvetvových právnych predpisoch alebo právnych poriadkoch.

Spravodajkyňa okrem toho víta povinnosť zavedenú v článku 20 týkajúcu sa opatrení a 
ochrany proti zneužívaniu. Ak však používateľ často poskytuje nezákonný obsah na rozhraní 
platformy, napr. ponúka produkty, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, platforma 
by mala na primeraný čas pozastaviť účet používateľa. Nemalo by sa to obmedzovať len na 
zjavne nezákonný obsah. 

Práva používateľov
Spravodajkyňa víta aj návrh Komisie týkajúci sa vnútorného systému vybavovania sťažností a 
orgánu mimosúdneho riešenia sporov. S cieľom zabezpečiť účinný postup však 
spravodajkyňa navrhla zahrnúť časové rámce. Okrem toho by mal byť dostupný vnútorný 
systém vybavovania sťažností nielen tým, ktorých obsah bol odstránený, ale aj tým, ktorých 
oznámenie bolo zamietnuté.

Spravodajkyňa sa domnieva, že nielen vnútroštátne orgány a Komisia, ale aj príjemcovia 
služieb by mali mať prístup k priamym a efektívnym prostriedkom komunikácie so 
sprostredkovateľskými službami. Spravodajkyňa navrhuje nový článok, ktorý umožňuje 
príjemcom služieb vybrať si medzi prostriedkami komunikácie so sprostredkovateľskými 
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službami.

Spravodajkyňa napokon zastáva názor, že dodatočné povinnosti uložené online platformám 
podľa kapitoly 2 oddielu 3 tohto nariadenia by sa mali vzťahovať aj na mikropodniky a malé 
podniky s výnimkou článku 23. V právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa sa nerozlišuje 
medzi malými a veľkými podnikmi, a preto by sa povinnosti nemali obmedzovať na väčšie 
platformy.

Online reklama
Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že všadeprítomné zhromažďovanie a používanie údajov 
používateľov na poskytovanie cielenej, mikrocielenej a behaviorálnej reklamy sa vymklo 
spod kontroly. Spravodajkyňa víta nové povinnosti týkajúce sa transparentnosti v tejto oblasti, 
ale domnieva sa, že transparentnosť sama osebe nemôže vyriešiť problémy týkajúce sa 
cielenej online reklamy.

Spravodajkyňa navrhuje nový článok, ktorého cieľom je umožniť spotrebiteľom prechádzať 
online platformami bez toho, aby boli vystavení cielenej reklame Spravodajkyňa preto 
navrhuje, aby cielená reklama mohla byť predvolene nastavená a aby ju spotrebitelia mohli 
ľahko zrušiť. Spravodajkyňa takisto navrhuje, aby online sprostredkovatelia pri spracúvaní 
údajov na účely cielenej reklamy nevykonávali činnosti, ktoré môžu viesť k všadeprítomnému 
sledovaniu.

Spravodajkyňa okrem toho navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti článku o transparentnosti 
online reklamy na všetky sprostredkovateľské služby a navrhuje nové ustanovenia o 
transparentnosti. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa v sprostredkovateľských službách okrem 
iného uvádzala osoba, ktorá financuje reklamu, a kde bola zobrazená reklama. 
Sprostredkovateľská služba by okrem toho mala umožniť prístup mimovládnym 
organizáciám, výskumným pracovníkom a verejným orgánom na ich žiadosť k informáciám o 
priamej a nepriamej platbe alebo akejkoľvek prijatej odmene.

Napokon, s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o komerčnom obsahu spravodajkyňa 
navrhuje zabezpečiť výrazné a harmonizované označovanie reklamy. V súčasnosti je na 
jednotlivých obchodníkoch, aby sa rozhodli, ako zverejniť reklamu, pokiaľ sa to považuje za 
dostatočne jasné pre priemerného spotrebiteľa očakávanej cieľovej skupiny. Táto voľnosť 
vedie k rôznorodému označovaniu, ktoré spotrebiteľom sťažuje rozpoznanie reklamy. Preto je 
potrebné výrazné a harmonizované označovanie reklamy.  

Odporúčacie systémy a algoritmická zodpovednosť
Spravodajkyňa víta skutočnosť, že Komisia uznala, že odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť používateľov vybrať si informácie, a že Komisia sa rozhodla 
venovať článok na riešenie súvisiacich otázok. Spravodajkyňa sa však domnieva, že je 
potrebné ďalej posilňovať postavenie spotrebiteľov, pokiaľ ide o odporúčacie systémy.

Spravodajkyňa navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti článku na všetky online platformy, keďže 
odporúčacie systémy používané na platformách s menej ako 45 miliónmi aktívnych 
používateľov majú takisto významný vplyv na používateľov. Spravodajkyňa okrem toho 
navrhuje, aby sa akýkoľvek odporúčací systém automaticky nezakladal na profilovaní a aby 
spotrebitelia, ktorí podliehajú odporúčaciemu systému využívajúcemu profilovanie, mali mať 
možnosť prezerať a zmazať všetky profily použité na spravovanie obsahu, ktorý vidia. Okrem 



PE693.594v02-00 236/1008 RR\1246056SK.docx

SK

toho sa spravodajkyňa domnieva, že algoritmy používané v odporúčacom systéme by mali 
byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo tzv. temným vzorom a králičím norám. Spravodajkyňa 
okrem toho navrhuje tzv. povinnosť prenosu (must-carry obligation), aby sa zabezpečilo, že 
informácie vo verejnom záujme budú v algoritmoch platforiem veľmi dôležité.
   
Napokon sa spravodajkyňa domnieva, že do návrhu by sa mala zaviesť väčšia zodpovednosť 
za algoritmy. Spravodajkyňa navrhuje, aby Komisia mohla posúdiť algoritmy používané 
veľmi veľkými online platformami a určiť, či spĺňajú viaceré požiadavky. Komisia by mohla 
sankcionovať v prípade porušenia určitých požiadaviek.
 
Vykonávanie a presadzovanie
Spravodajkyňa víta model presadzovania, ktorý navrhla Komisia. S cieľom posilniť model 
však boli vykonané určité zmeny. V nadväznosti na nariadenie (EÚ) 2017/2394 
spravodajkyňa navrhuje, aby mali koordinátor digitálnych služieb a Komisia možnosť 
obmedziť prístup k rozhraniu sprostredkovateľských služieb, ak poskytovateľ opakovane 
porušuje povinnosti stanovené v tomto nariadení. Okrem toho by Komisia mala mať nielen 
možnosť konať, ale mala by byť povinná konať, ak má dôvody domnievať sa, že veľmi veľká 
online platforma porušuje toto nariadenie.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Henna Virkkunen

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia vo svojom návrhu aktu o digitálnych službách stanovila niekoľko 
spôsobov, ako zlepšiť ochranu základných ľudských práv online a vytvoriť silnejšiu 
povinnosť transparentnosti a zodpovednosti pre online platformy.

Cieľom tohto nového nariadenia by malo byť posilnenie demokracie, zvýšenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže a urýchlenie inovácií. Digitálny svet musí dodržiavať rovnaké európske 
hodnoty ako zvyšok našej spoločnosti: demokraciu, slobodu prejavu a ľudské práva. Čo je 
nezákonné offline, malo by byť nezákonné aj online. Pre európske podniky, najmä MSP, je 
takisto mimoriadne dôležité, aby spoločnosti so sídlom v tretích krajinách, ktoré však pôsobia 
na vnútornom trhu, dodržiavali rovnaké pravidlá ako európske spoločnosti.

V návrhu stanoviska som sa obmedzila na tie časti nariadenia, ktoré patria do pôsobnosti 
výboru ITRE. Išlo o vedomé rozhodnutie a chcem povzbudiť všetkých spravodajcov a 
ostatných kolegov, aby ho nasledovali, keď analyzujú a navrhujú zmeny návrhu Komisie. 
Ako výbor Parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku, IKT a MSP máme eminentný 
záujem a jasnú právomoc v mnohých častiach nariadenia, ale mali by sme tiež uznať dôležitú 
úlohu, ktorú zohrávajú iné pridružené výbory a gestorský výbor.

Návrh zahŕňa povinnosti týkajúce sa odstránenie nezákonného obsahu z platforiem, 
sledovateľnosti komerčných používateľov, spôsobov, ako napadnúť rozhodnutia týkajúce sa 
moderovania obsahu, a prístupu výskumných pracovníkov k údajom. V mnohých častiach 
nariadenia musíme nájsť správnu rovnováhu medzi rôznymi oprávnenými záujmami a 
argumentmi. Po dôkladnej analýze návrhu Komisie som dospela k záveru, že v mnohých z 
týchto prípadov bolo rozhodnutie Komisie v jej návrhu opodstatnené a dobre odôvodnené. 
Pokiaľ ide o tieto články, nenavrhujem zmeny, aj keď sa domnievam, že mnohé z nich patria 
do pôsobnosti výboru ITRE.

Môj návrh stanoviska sa zameriava na množstvo administratívnej záťaže a požiadavky, ktoré 
stanovujeme, a to nielen pre veľké spoločnosti, ale najmä pre malé. V návrhu stanoviska som 
identifikovala niekoľko požiadaviek, ktoré by sa vzhľadom na ich povahu, mieru podrobnosti 
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alebo očakávanú výšku nákladov na dodržiavanie predpisov nemali vzťahovať na 
mikropodniky a malé podniky. To je podľa môjho názoru aj v súlade s informáciami, ktoré 
som dostala od rôznych politických skupín pred uverejnením tohto návrhu stanoviska.

Okrem zamerania na mikropodniky a malé podniky som pridala určité objasnenia a zmeny, 
ktoré sú technickejšej povahy. Mali by sme zabezpečiť, aby normy, ktoré sa stanovujú v 
tomto nariadení, boli jasné a poskytovali podnikom a spotrebiteľom požadovanú právnu 
istotu. Mali by sme tiež zabezpečiť, aby mechanizmy, ktoré zavádzame v týchto právnych 
predpisoch, boli účinné a plnili úlohu, ktorá im bola pridelená.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber bez efektu 
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odkázanosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
právo na súkromie, právo na ochranu 
osobných údajov, slobodu prejavu a právo 
na informácie, ako aj slobodu podnikania a 
právo na nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, jasných, účinných a 
primeraných záväzných pravidiel. Týmto 
nariadením sa stanovujú podmienky pre 
vznik inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
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ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností.

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich zodpovednosť za 
dodržiavanie základných práv.

__________________ __________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero členských 
štátov. Zacielenie činností na jeden alebo 
viacero členských štátov možno určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012. Na 
druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade, že sa jeho 
činnosti zacieľujú na jeden alebo viacero 
členských štátov. Zacielenie činností na 
jeden alebo viacero členských štátov 
možno určiť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov 
ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa 
v danom členskom štáte vo všeobecnosti 
používajú, alebo možnosti objednať 
produkty alebo služby, či používania 
národnej domény najvyššej úrovne. 
Zacielenie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte alebo 
zo spôsobu riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie 
služieb zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012. Na 
druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

__________________ __________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o 
právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o 
právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie 
o teroristickom obsahu online), no nemalo 
by mať vplyv na uplatňovanie týchto 
pravidiel.  Uvedené iné akty, ktoré sa vo 
vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá 
uvedené v tomto nariadení sa však 
uplatňujú v súvislosti s otázkami, ktoré sa 
týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi 
neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, v 
súvislosti s ktorými tieto iné akty 
ponechávajú členským štátom možnosť 
prijať určité opatrenia na vnútroštátnej 
úrovni.

(9) Toto nariadenie by nemalo mať 
vplyv na uplatňovanie pravidiel 
vyplývajúcich z iných aktov práva Únie 
upravujúcich určité aspekty poskytovania 
sprostredkovateľských služieb, najmä 
smernice 2000/31/ES (s výnimkou zmien 
zavedených týmto nariadením), smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ v znení zmien28 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
(navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online). Uvedené iné akty, ktoré sa 
vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. V prípade 
konfliktu medzi právnymi predpismi lex 
specialis vrátane vykonávacích 
vnútroštátnych opatrení a týmto 
nariadením budú mať prednosť 
ustanovenia lex specialis.

__________________ __________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online).
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv stanovujúce osobitné 
pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať 
nedotknuté.

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv a žiadne ustanovenia 
vnútroštátneho práva v oblasti autorského 
práva a s ním súvisiacich práv prijaté v 
súlade s právom Únie tak, aby zabezpečili 
najvyššiu úroveň ochrany týchto práv, 
ktoré stanovujú osobitné pravidlá a 
postupy, ktoré by mali zostať nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť tak, aby zahŕňal informácie 
súvisiace s nezákonným obsahom, 
produktmi, službami a činnosťami. 
Predovšetkým by sa tento pojem mal 
chápať tak, že sa bez ohľadu na ich formu 
vzťahuje na informácie, ktoré sú podľa 
platných právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov buď 
samy osebe nezákonné, ako napríklad 
nezákonné nenávistné prejavy alebo 
teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne 
zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie 
súkromných snímok bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich, 
nebezpečných alebo falšovaných 
produktov, nezákonné obchodovanie so 
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činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

zvieratami, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu. Komisia by mala 
poskytnúť usmernenia k spôsobu 
identifikácie nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby 
a táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete, platformy 
na zdieľanie obsahu, platformy na živé 
vysielanie alebo online trhoviská, by sa 
mali vymedziť ako poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorí na žiadosť 
príjemcov služby nielen uchovávajú 
informácie, ktoré im títo príjemcovia 
poskytujú, ale ktorí rovnako na ich žiadosť 
šíria tieto informácie verejnosti, alebo 
iným spôsobom zohrávajú aktívnu úlohu 
pri šírení obsahu vytvoreného 
používateľmi. Vyhľadávače a rovnocenné 
služby sa môžu tiež považovať za online 
platformy, ak tieto služby spĺňajú 
vymedzenie pojmu online platformy 
stanoveného v tomto nariadení. Aby však 
uložené povinnosti neboli príliš široké, 
poskytovatelia hostingových služieb by sa 
nemali považovať za online platformy, ako 
celok alebo ako časť ich služby, ak je 
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funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou hlavnej 
služby a táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa. Podobne by 
takúto funkčnosť mohli predstavovať aj 
možnosti zdieľania prepojení alebo 
podobné prvky riešení založených na 
cloude pre ukladanie obsahu vytvoreného 
používateľmi v prípadoch, keď je 
možnosť verejného šírenia obsahu zjavne 
vedľajším prvkom hlavnej služby, ktorou 
je ukladanie informácií a obsahu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 
pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Preto, ak si prístup 
k informáciám vyžaduje registráciu alebo 
udelenie prístupu do skupiny 
používateľov, tieto informácie by sa mali 
považovať za verejne šírené len vtedy, ak 
registrácia alebo udelenie prístupu pre 
používateľov, ktorí chcú získať prístup 
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ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu 
vopred určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1972, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

k daným informáciám, prebieha 
automaticky bez toho, aby rozhodnutie 
alebo výber, komu sa udelí prístup, robil 
človek. Samotná možnosť vytvárať 
skupiny používateľov danej služby by sa 
sama osebe nemala chápať v tom zmysle, 
že informácie šírené týmto spôsobom sa 
nešíria verejnosti. Tento pojem by však 
nemal zahŕňať šírenie informácií v rámci 
uzavretých skupín, ktoré pozostávajú z 
obmedzeného počtu vopred určených osôb, 
pričom by sa mal zohľadniť potenciál 
skupín stať sa nástrojmi na rozsiahle 
šírenie obsahu verejnosti. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti vymedzenia 
online platformy v tomto nariadení. 
Pokiaľ sa tieto služby kvalifikujú ako 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
„hosting“, mali by mať možnosť využívať 
výnimky zo zodpovednosti stanovené v 
tomto nariadení. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

__________________ __________________

Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Uplatňovanie účinného šifrovania 
údajov medzi koncovými zariadeniami je 
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nevyhnutné pre dôveru v internet a 
bezpečnosť na internete, pretože účinne 
bráni neoprávnenému prístupu tretích 
strán a pomáha zabezpečiť dôvernosť 
komunikácie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým, 
automatickým a pasívnym spracovaním 
informácií poskytnutých príjemcom 
služby, zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu 
umožňuje sa s týmito informáciami 
oboznámiť alebo ich kontrolovať. Tieto 
výnimky by teda nemali byť dostupné, 
pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa 
informácií, ktoré neposkytol príjemca 
služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa, alebo ak poskytovateľ 
služby propaguje takýto obsah alebo 
odkazuje naň.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
úmyselne spolupracuje s príjemcom 
služieb s cieľom vykonávať nezákonné 
činnosti, neposkytuje svoju službu 

(20) Ak je hlavným účelom služby 
informačnej spoločnosti zapojenie sa do 
nezákonných činností alebo ich 
uľahčenie alebo ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb úmyselne 
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neutrálne, a preto by nemal mať možnosť 
využívať výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení.

spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom 
vykonávať nezákonné činnosti, má sa za 
to, že táto služba sa neposkytuje neutrálne, 
a preto by nemala mať možnosť využiť 
výnimky zo zodpovednosti stanovené v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešing“ by mal mať vtedy, ak 
nie je nijako zainteresovaný na 
prenášaných informáciách. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ku 
ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa 
nimi nemení integrita prenášaných 
informácií.

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešing“ by mal mať vtedy, ak 
nie je nijako zainteresovaný do obsahu 
prenášaných informácií. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ku 
ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa 
nimi nemení integrita prenášaných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

(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 posúdiť dôvody, a v prípade 
potreby pristúpiť k odstráneniu všetkých 
kópií tohto obsahu a k znemožneniu 
prístupu k nim. Odstránenie obsahu alebo 
znemožnenie prístupu k nim by sa malo 
uskutočniť v súlade so zásadami 
zakotvenými v Charte základných práv 
vrátane zásady slobody prejavu. Takúto 
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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.

skutočnú vedomosť alebo povedomie môže 
poskytovateľ získať najmä pravidelným 
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.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
trhoviská, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by nemali mať 
vplyv na možnosť vydať voči 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb súdne príkazy rôzneho druhu, a to 
ani vtedy, ak spĺňajú podmienky stanovené 
v rámci uvedených výnimiek. Takéto 
súdne príkazy by mohli mať najmä podobu 
príkazov súdov alebo správnych orgánov, 
ktorými sa požaduje porušovanie predpisov 
ukončiť alebo mu predchádzať, a to aj 
odstránením nezákonného obsahu 
uvedeného v takomto príkaze vydanom v 
súlade s právom Únie alebo znemožnením 
prístupu k nemu.

(24) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by nemali mať 
vplyv na možnosť vydať voči 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb súdne príkazy rôzneho druhu, ak 
spĺňajú podmienky stanovené v rámci 
uvedených výnimiek. Takéto súdne príkazy 
by mohli mať najmä podobu príkazov 
súdov alebo správnych orgánov, ktorými sa 
požaduje porušovanie predpisov ukončiť 
alebo mu predchádzať, a to aj odstránením 
nezákonného obsahu uvedeného v takomto 
príkaze vydanom v súlade s právom Únie 
alebo znemožnením prístupu k nemu. Vo 
všeobecnosti by sa súdne príkazy určené 
sprostredkovateľským službám mali 
považovať za poslednú možnosť, ak nie 
sú k dispozícii žiadne iné vhodné a 
primerané opatrenia, ktoré by boli bližšie 
k vlastníkovi obsahu.

Pozmeňujúci návrh 18

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 

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a 
neodrádzať od automatizovaných alebo 
neautomatizovaných 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 
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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.

svedomite na účely odhalenia a 
identifikácie nezákonného obsahu a 
konania proti nemu. Takéto činnosti by 
mali byť sprevádzané dodatočnými 
zárukami. Okrem toho je vhodné objasniť, 
že k nedostupnosti výnimiek zo 
zodpovednosti stanovených v tomto 
nariadení by nemala viesť ani samotná 
skutočnosť, že títo poskytovatelia v dobrej 
viere prijímajú opatrenia na dosiahnutie 
súladu s požiadavkami práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva 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.

Pozmeňujúci návrh 19

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 

(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 
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príslušných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. 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 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.

príslušných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. 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 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. Len v prípade, že tento 
sprostredkovateľ neodpovedal na žiadosť, 
by sa žiadosti alebo príkazy mali ako 
posledná možnosť adresovať 
sprostredkovateľom, ktorí sú v hlbšej 
úrovni internetového zásobníka, na 
odstránenie alebo zablokovanie prístupu k 
obsahu vrátane všetkých potrebných 
informácií na čo najpresnejšiu lokalizáciu 
nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové (27) Objavili sa nové technológie, ktoré 
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technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

zlepšujú dostupnosť, účinnosť, rýchlosť, 
spoľahlivosť, kapacitu a bezpečnosť 
systémov na prenos a uchovávanie údajov 
online, čo vedie k čoraz zložitejšiemu 
online ekosystému. V tejto súvislosti by sa 
malo pripomenúť, že poskytovatelia 
služieb, ktorí vytvárajú a podporujú 
základnú logickú architektúru a riadne 
fungovanie internetu vrátane pomocných 
technických funkcií, môžu takisto využívať 
výnimky zo zodpovednosti stanovené v 
tomto nariadení, ak ich služby spĺňajú 
podmienky na to, aby sa mohli považovať 
za „obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, siete na 
sprístupňovanie obsahu, alebo 
poskytovateľov služieb v hlbších 
úrovniach internetového zásobníka, ako 
sú služby IT infraštruktúry (v 
prevádzkových priestoroch, cloudové a 
hybridné hostingové riešenia), ktoré 
umožňujú alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu. Od 
poskytovateľov služieb v hlbších 
úrovniach internetového zásobníka, ktorí 
konajú ako online sprostredkovatelia, by 
sa mohlo vyžadovať, aby prijali primerané 
opatrenie, ak zákazník neodstráni 
nezákonný obsah, pokiaľ to nie je 
technicky nerealizovateľné.
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Pozmeňujúci návrh 21

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, ani by 
sa nemalo od nich požadovať, aby 
používali automatizované nástroje na 
moderovanie obsahu. 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. Tieto uvedené 
príkazy by nemali spočívať v tom, že sa od 
poskytovateľa služieb vyžaduje, aby 
zaviedol výlučne na vlastné náklady 
systém preverovania, ktorý zahŕňa 
všeobecné a trvalé monitorovanie s 
cieľom zabrániť akémukoľvek budúcemu 
porušovaniu predpisov. Takéto príkazy by 
však mohli vyžadovať od poskytovateľa 
hostingových služieb, aby odstránil 
informácie, ktoré uchováva a ktorých 
obsah je rovnaký alebo rovnocenný s 
obsahom informácií, ktoré boli predtým 
vyhlásené za nezákonné, alebo aby 
zablokoval prístup k týmto informáciám, a 
to bez ohľadu na to, kto požiadal o 
uloženie týchto informácií, za 
predpokladu, že monitorovanie a 
vyhľadávanie dotknutých informácií sa 
obmedzujú na informácie, ktoré boli 
riadne identifikované v príkaze, ako je 
meno osoby dotknutej predtým 
konštatovaným porušením, okolnosti, za 
ktorých bolo toto porušenie určené, a 
obsah porovnateľný s obsahom, ktorý bol 
vyhlásený za nezákonný, a nevyžaduje, 
aby poskytovateľ hostingových služieb 
vypracoval nezávislé posúdenie tohto 
obsahu. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia by sa nemalo vykladať ako 



RR\1246056SK.docx 255/1008 PE693.594v02-00

SK

uloženie všeobecnej monitorovacej 
povinnosti.  Nariadenie by sa nemalo 
považovať za také, že bráni schopnosti 
poskytovateľov prijímať proaktívne 
opatrenia na identifikáciu a odstránenie 
nezákonného obsahu a na zabránenie 
jeho opätovnému výskytu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. V príkazoch konať proti 
nezákonnému obsahu by malo byť možné 
vyžadovať od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, aby v 
konkrétnych prípadoch podnikli kroky na 
odstránenie rovnakého alebo 
rovnocenného nezákonného obsahu v 
rovnakom kontexte. Takisto by mali mať 
možnosť požadovať od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, aby 
podnikli kroky na zabránenie opätovnému 
výskytu nezákonného obsahu. 
Podmienkami a požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
príkazy konať proti nezákonnému obsahu, 
nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
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zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh 23

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 , vnútroštátneho 
práva alebo medzinárodného práva a 
záujmy ústretovosti v medzinárodných 
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vzťahoch.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, ak sú určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb usadeným v 
inom členskom štáte, v zásade 
neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, či už podľa práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, ak sú určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb usadeným v 
inom členskom štáte, v zásade 
neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
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fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný, účinný a vyvážený súbor 
harmonizovaných povinností náležitej 
starostlivosti. Účelom týchto povinností by 
malo byť najmä posilnenie a zaručenie 
právnych predpisov a práv, ako je 
bezpečnosť a dôvera príjemcov služby 
vrátane maloletých, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať profesionálne subjekty 
a používatelia služieb, ktorí sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie. .

Pozmeňujúci návrh 27
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto.

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto. V tomto nariadení 
nič nezakazuje poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb zriadiť 
kolektívne zastúpenie alebo získať služby 
právneho zástupcu inými prostriedkami 
vrátane zmluvných prostriedkov za 
predpokladu, že právny zástupca môže 
plniť úlohu, ktorá mu je zverená v tomto 
nariadení. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa 
označujú ako mikropodniky, malé alebo 
stredné podniky (MSP) v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES a ktorým sa 
po vynaložení primeraného úsilia 
nepodarilo získať služby právneho 
zástupcu, by mali mať možnosť požiadať 
koordinátora digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má podnik 
v úmysle určiť právneho zástupcu, aby 
uľahčil ďalšiu spoluprácu a odporučil 
možné riešenia vrátane možností 
kolektívneho zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu (40) V boji proti nezákonnému obsahu 
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na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže 
podľa nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Povinnosť 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení by sa mala uplatňovať 
napríklad na služby uchovávania a 
zdieľania súborov, služby webového 
hostingu, reklamné servery a webové sídla 
na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli ľahko 
prístupné a používateľsky ústretové 
mechanizmy oznamovania a prijímania 
opatrení uľahčujúce oznamovanie 
konkrétnych informácií, ktoré oznamujúca 
strana považuje za nezákonný obsah, 
príslušnému poskytovateľovi hostingových 
služieb (ďalej len „oznamovanie“), podľa 
ktorých by poskytovateľ mal posúdiť 
nezákonnosť identifikovaného obsahu a 
na základe tohto posúdenia môže 
rozhodnúť, či súhlasí s oznamovaním 
nezákonného obsahu a či chce tento obsah 
odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup 
(ďalej len „opatrenie“). V prípade, že sa 
tento poskytovateľ hostingových služieb 
na základe posúdenia domnieva, že 
oznámenie o nezákonnom obsahu je 
pozitívne, a preto sa rozhodne odstrániť 
tento obsah alebo k nemu znemožniť 
prístup, zabezpečí, aby takýto obsah zostal 
po jeho odstránení neprístupný. Za 
predpokladu, že sú splnené požiadavky 
kladené na oznámenia, malo by byť možné, 
aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení. 
Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 29
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom. 
Aj keď absolútna hierarchia medzi týmito 
právami neexistuje, sloboda prejavu by 
mala byť uznaná za základný kameň 
demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Na poskytovateľov hostingových 
služieb by sa nemala vzťahovať 
povinnosť poskytnúť odôvodnenie, ak by 
to príjemcovi služby spôsobilo nechcené 
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obavy o bezpečnosť. Konkrétne v 
prípadoch platforiem rozhrania na 
dôvernú komunikáciu, ako sú napríklad 
zoznamovacie aplikácie a iné podobné 
služby, by sa malo poskytnutie 
odôvodnenia považovať za okolnosť, 
ktorá oznamujúcej strane pravdepodobne 
spôsobí nechcené obavy o bezpečnosť. V 
dôsledku toho by sa tieto služby mali 
štandardne zdržať poskytovania 
odôvodnenia. Ostatní poskytovatelia 
hostingových služieb by mali okrem toho 
vyvinúť primerané úsilie s cieľom 
posúdiť, či by poskytnutie odôvodnenia 
mohlo oznamujúcej strane spôsobiť 
nechcené obavy o bezpečnosť, a v takom 
prípade sa sa mali zdržať poskytovania 
odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42b) Poskytovateľ služieb by mal 
zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý 
prijíma rozhodnutie na základe 
nezákonného obsahu alebo je inak často 
vystavený nezákonnému obsahu, 
absolvoval primeranú odbornú prípravu, 
ako aj primerané pracovné podmienky 
vrátane, ak je to potrebné, možnosti 
vyhľadať odbornú podporu a 
kvalifikovanú psychologickú pomoc.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) Ďalšie povinnosti uložené online 
platformám podľa tohto nariadenia by sa 
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nemali vzťahovať na neziskové vedecké 
alebo vzdelávacie úložiská alebo na online 
platformy ponúkajúce produkty a služby 
od obchodníkov, ktorí sú tretími stranami 
a sú usadení v Európskej únii, kde je 
prístup týchto obchodníkov výlučný, 
vybraný a úplne kontrolovaný 
poskytovateľmi online platforiem a 
poskytovatelia online platformy posudzujú 
a vopred schvaľujú ich produkty a služby 
pred tým, ako sú ponúkané na platforme.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43b) S cieľom vyhnúť sa zbytočnému 
regulačnému zaťaženiu by sa určité 
povinnosti nemali vzťahovať na online 
trhoviská ponúkajúce produkty a služby 
od obchodníkov, ktorí sú tretími stranami 
a sú usadení v Európskej únii, kde je 
prístup týchto obchodníkov výlučný, 
vybraný a úplne kontrolovaný 
poskytovateľmi online trhoviska a ich 
produkty a služby vopred schvaľujú 
poskytovatelia online trhoviska pred tým, 
ako sú ponúkané na platforme. Tieto 
online platformy sa často označujú ako 
uzavreté online platformy. Keďže 
ponúkané produkty a služby posudzujú a 
vopred schvaľujú online platformy, výskyt 
nezákonného obsahu a produktov na 
týchto platformách je nízky a tieto 
platformy nemôžu vo väčšine prípadov 
využívať príslušné výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení. Na tieto online platformy by sa 
následne nemali vzťahovať povinnosti, 
ktoré sú potrebné pre platformy s 
odlišnými prevádzkovými modelmi, kde je 
výskyt nezákonného obsahu častejší a sú k 
dispozícii príslušné výnimky zo 
zodpovednosti.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti, a to aj o 
slobode prejavu,  na vykonávanie svojich 
činností spravodlivým a nákladovo 
efektívnym spôsobom a v rámci rozumnej 
lehoty, a to vrátane tých sporov, ktoré 
nebolo možné uspokojivo vyriešiť s 
použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Ak orgán mimosúdneho riešenia 
sporov rozhodne spor v prospech príjemcu 
služby, online platforma nahradí 
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príjemcovi všetky poplatky a iné 
primerané výdavky, ktoré príjemca 
zaplatil alebo má zaplatiť v súvislosti s 
riešením sporu. Ak orgán rozhodne spor v 
prospech online platformy, príjemca nie je 
povinný uhradiť žiadne poplatky ani iné 
výdavky, ktoré online platforma zaplatila 
alebo má zaplatiť v súvislosti s riešením 
sporu, iba v prípade, ak by orgán zistil, že 
sťažnosť je zjavne neodôvodnená a 
neoprávnená.

Pozmeňujúci návrh 36

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 
oblasti presadzovania práva (ďalej len 
„Europol“), alebo môžu byť 
mimovládnymi organizáciami a 

(46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy na 
základe pokynov od orgánov verejnej moci 
o tom, ako identifikovať nezákonný 
obsah, 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 je o nich známe, že označujú 
obsah často s vysokou mierou presnosti, 
že zastupujú kolektívne záujmy a že 
pracujú dôsledne, účinne a objektívne. 
Takéto subjekty môžu byť svojou povahou 
verejné, ako sú v prípade teroristického 
obsahu jednotky pre nahlasovanie 
internetového obsahu vnútroštátnych 
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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

orgánov presadzovania práva alebo 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v 
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 
zastupujúcich kolektívne záujmy a 
organizáciám nositeľov práv osobitne 
vytvorených na tento účel, ak preukážu, že 
spĺňajú príslušné podmienky, zabezpečujú 
nezávislé zastúpenie kolektívnych záujmov 
a že ich hodnotenie toho, čo predstavuje 
porušenie práv duševného vlastníctva, je 
nestranné a konzistentné. 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).

Pozmeňujúci návrh 37
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok 
by online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje alebo 
šíri nezákonný obsah alebo že sa v rámci 
mechanizmov a systémov zriadených 
podľa tohto nariadenia často predkladajú 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti, 
narúša dôveru a poškodzuje práva a 
oprávnené záujmy dotknutých strán. Preto 
proti takémuto zneužívaniu treba zaviesť 
vhodné a primerané záruky. Za určitých 
podmienok by online platformy v súvislosti 
s osobou, ktorá sa zapája do zneužívania, 
mali dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade nezákonného 
obsahu súvisiaceho so závažnými 
trestnými činmi stanoviť prísnejšie 
opatrenia. Z dôvodu transparentnosti by sa 
táto možnosť mala jasne a dostatočne 
podrobne stanoviť v obchodných 
podmienkach online platforiem. Náprava 
by mala byť vždy otvorená rozhodnutiam, 
ktoré online platformy v tejto súvislosti 
prijmú, a mala by podliehať dohľadu 
príslušného koordinátora digitálnych 
služieb. Pravidlá tohto nariadenia o 
zneužívaní by online platformám nemali 
brániť prijímať na riešenie poskytovania 
nezákonného obsahu príjemcami ich 
služby alebo iného zneužívania ich služieb 
iné opatrenia v súlade s uplatniteľným 
právom Únie a vnútroštátnym právom. 
Uvedenými pravidlami nie sú dotknuté 
možnosti vyvodiť voči osobám, ktoré sa 
dopustili zneužitia, zodpovednosť podľa 
ustanovení práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva, a to aj zodpovednosť 
za náhradu škody.
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zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby 
boli títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
posolstiev o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov a ďalších 
používateľov, ako aj pre iné zainteresované 
strany, ako sú konkurenční obchodníci a 
nositelia práv duševného vlastníctva, a s 
cieľom odradiť obchodníkov od predaja a 
šírenia produktov alebo služieb v rozpore s 
platnými pravidlami by online trhoviská 
mali zabezpečiť, aby boli títo obchodníci 
sledovateľní. Od obchodníka by sa preto 
malo vyžadovať, aby prevádzkovateľovi 
online trhoviska poskytol určité základné 
informácie, a to aj na propagáciu posolstiev 
o produktoch alebo ich ponúkanie. Táto 
požiadavka by sa mala vzťahovať aj na 
obchodníkov, ktorí na základe príslušných 
dohôd propagujú posolstvá o produktoch 
alebo službách v mene značiek. Uvedené 
online trhoviská by počas primeraného 
obdobia, ktoré neprekročí nevyhnutný 
rámec, mali bezpečne uchovávať všetky 
informácie tak, aby k nim v súlade s 
uplatniteľným právom vrátane právnych 
predpisov o ochrane osobných údajov mali 
prístup verejné orgány a súkromné 
subjekty s oprávneným záujmom, a to aj na 
základe príkazov na poskytnutie informácií 
uvedených v tomto nariadení. Príležitostní 
obchodníci, ktorí sú fyzickými osobami, by 
nemali podliehať neprimeraným 
identifikačným požiadavkám na online 
trhoviskách. Poskytovatelia online 
trhovísk by nemali od fyzických osôb 
požadovať údaje nad rámec základnej 
registrácie používateľov trhoviska. 
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH, alebo tým, že požiadajú príslušných 
obchodníkov o poskytnutie dôveryhodných 
podporných dokumentov, ako sú kópie 
dokladov totožnosti, overených bankových 
výpisov, osvedčení spoločností a osvedčení 
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. 
Od príslušných online platforiem by sa 
však nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES.

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by poskytovatelia online trhovísk 
mali vynaložiť primerané úsilie na 
overenie spoľahlivosti informácií, ktoré 
poskytujú dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH, alebo tým, že požiadajú príslušných 
obchodníkov o poskytnutie dôveryhodných 
podporných dokumentov, ako sú kópie 
dokladov totožnosti, overených bankových 
výpisov, osvedčení spoločností a osvedčení 
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. 
Od poskytovateľov online trhovísk by sa 
však nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste, pretože by to bolo 
neprimerané. Rovnako by sa takíto 
poskytovatelia online trhovísk, ktorí 
vynaložili primerané úsilie požadované 
týmto nariadením, nemali chápať tak, že 
zaručujú spoľahlivosť informácií pre 
spotrebiteľa alebo iné zainteresované 
strany alebo nesú zodpovednosť za tieto 
informácie v prípade, že sa ukážu ako 
nepresné. Poskytovatelia online trhovísk 
mali takisto navrhovať a organizovať svoje 
online rozhranie používateľsky 
ústretovým spôsobom, ktorý obchodníkom 
umožní plniť svoje povinnosti vyplývajúce 
z práva Únie, najmä požiadavky stanovené 
v článkoch 6 a 8 smernice Európskeho 
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parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, článku 7 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES. 
Online rozhranie by malo umožniť 
obchodníkom poskytovať informácie 
umožňujúce jednoznačnú identifikáciu 
produktu alebo služby vrátane 
požiadaviek na označovanie v súlade s 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
bezpečnosti a zhody výrobkov.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica Rady 
84/450/EHS, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 
2002/65/ES a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(„smernica o nekalých obchodných 
praktikách“).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica Rady 
84/450/EHS, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 
2002/65/ES a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(„smernica o nekalých obchodných 
praktikách“).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane 
spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov 
ponúkaných spotrebiteľovi.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane 
spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov 
ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50a) Bez toho, aby boli dotknuté 
relevantné výnimky pre mikropodnky a 
malé podniky a aby sa posilnili povinnosti 
online trhovísk, mali by sa zaviesť ďalšie 
ustanovenia ex ante s cieľom zabezpečiť 
ex ante, aby spotrebitelia mali potrebné 
informácie o ponukách produktov, aby sa 
zabránilo nebezpečným a nevyhovujúcim 
produktom a kategóriám produktov, aby 
sa posilnili opatrenia ex ante proti 
falšovaniu produktov, ako aj aby sa v 
prípade potreby spolupracovalo (ex post) v 
súvislosti s nebezpečnými produktmi, 
ktoré už boli predané. Poskytovatelia 
online trhovísk by mali informovať 
príjemcov svojich služieb o tom, že služba 
alebo produkt, ktoré získali 
prostredníctvom ich služieb, sú 
nezákonné. Ak sa poskytovatelia online 
trhovísk rozhodnú odstrániť nezákonnú 
ponuku zo svojej služby, mali by prijať 
opatrenia, aby zabránili opätovnému 
nahratiu takýchto nezákonných ponúk, 
ako aj rovnakých alebo rovnocenných 
ponúk na ich trhovisko.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Vzhľadom na osobitnú 
zodpovednosť a povinnosti online 
platforiem by sa na ne mali vzťahovať 
povinnosti podávať správy o 
transparentnosti, ktoré sa uplatňujú popri 
požiadavkách na podávanie správ o 
transparentnosti vzťahujúcich sa na 
všetkých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb podľa tohto 
nariadenia. Na určenie toho, či online 
platformy sú veľmi veľké online platformy, 
na ktoré sa vzťahujú určité dodatočné 

(51) Vzhľadom na osobitnú 
zodpovednosť a povinnosti online 
platforiem by sa na ne mali vzťahovať 
povinnosti podávať správy o 
transparentnosti, ktoré sa uplatňujú popri 
požiadavkách na podávanie správ o 
transparentnosti vzťahujúcich sa na 
všetkých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb podľa tohto 
nariadenia. Na určenie toho, či online 
platformy sú veľmi veľké online platformy, 
na ktoré sa vzťahujú určité dodatočné 
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povinnosti podľa tohto nariadenia, by 
povinnosti online platforiem podávať 
správy o transparentnosti mali zahŕňať 
určité povinnosti týkajúce sa zverejňovania 
a oznamovania informácií o priemernom 
mesačnom počte aktívnych príjemcov ich 
služieb v Únii.

povinnosti podľa tohto nariadenia, by 
povinnosti online platforiem podávať 
správy o transparentnosti mali zahŕňať 
určité povinnosti týkajúce sa zverejňovania 
a oznamovania informácií o priemernom 
mesačnom počte aktívnych príjemcov ich 
služieb v Únii v štandardizovaných 
formátoch a prostredníctvom 
štandardizovaných aplikačných 
programovacích rozhraní.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
môže mať vplyv na rovnaké 
zaobchádzanie a príležitosti pre občanov, 
ako aj na pretrvávanie škodlivých 
stereotypov a noriem. Nový reklamné 
modely vyvolali zmeny v spôsobe 
prezentácie informácií a vytvorili nové 
modely zberu osobných údajov a 
obchodné modely, ktoré by mohli mať 
negatívny vplyv na súkromie, osobnú 
nezávislosť, demokraciu a kvalitné 
spravodajstvo a uľahčiť manipuláciu a 
diskrimináciu. Preto je potrebné 
dosiahnuť väčšiu transparentnosť na 
online reklamných trhoch a vykonať 
nezávislý výskum s cieľom posúdiť 
účinnosť behaviorálnej reklamy. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať zabezpečiť, 
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príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

aby sa údaje zbierali v čo najmenšom 
rozsahu, aby maximalizácia výnosov z 
reklamy neobmedzovala kvalitu služby a 
aby príjemcovia služieb mali rozsiahle 
individualizované informácie potrebné na 
pochopenie toho, kedy a v mene koho sa 
reklama zobrazuje. Príjemcovia služieb by 
okrem toho mali mať informácie o 
hlavných parametroch používaných na 
určenie toho, že sa im má zobraziť 
konkrétna reklama, ktoré by im mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní. Požiadavkami 
tohto nariadenia na poskytovanie 
informácií týkajúcich sa reklamy nie je 
dotknuté uplatňovanie príslušných 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva 
namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52a) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť 
ich na základe ich správania v rámci 
online rozhrania platformy aj mimo neho 
si vyžadujú dôkladnejší verejný a 
regulačný dohľad. Na uľahčenie 
dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík 
vyplývajúcich z distribúcie reklamy 
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online, napríklad v súvislosti s nelegálnou 
reklamou alebo manipulatívnymi 
technikami a dezinformáciami so 
skutočným a predvídateľným negatívnym 
vplyvom na verejné zdravie, verejnú 
bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú 
účasť a rovnosť, by veľmi veľké online 
platformy mali zabezpečiť verejný prístup 
k archívom reklám zobrazených v ich 
online rozhraniach. Archívy by mali 
zahŕňať obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých výziev v oblasti základných práv, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok. Len vo 
veľmi výnimočných prípadoch možno 
používateľom natrvalo odoprieť prístup k 
veľmi veľkej online platforme. 
Rozhodnutie o trvalom zákaze prístupu by 
malo byť vždy možné zrušiť príslušným 
súdom.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom.

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom. V určitých 
prípadoch by sa online platformy, ktorých 
počet príjemcov nepresahuje prevádzkovú 
hranicu stanovenú na 10 % obyvateľstva 
Únie, mali takisto považovať za veľmi 
veľké online platformy z dôvodu ich 
obratu, úlohy pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a nápadov a z 
dôvodu ovplyvňovania spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú a komunikujú 
informácie na internete. 

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. V situácii neexistencie 
účinnej regulácie a presadzovania 
dodržiavania predpisov, boli schopné 
stanovovať pravidlá hry bez toho, aby 
účinne identifikovali a zmierňovali riziká a 
spoločenské a hospodárske škody, ktoré 
môžu spôsobiť. Podľa tohto nariadenia by 
preto veľmi veľké online platformy mali 
posudzovať systémové riziká vyplývajúce 
z fungovania a využívania ich služieb, ako 
aj z potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia s cieľom 
riešiť najmä filtrovacie bubliny a účinky.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov a nezákonný 
obchod so zvieratami. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
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možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť (60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
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overenie nezávislými odborníkmi by sa 
veľmi veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie 
akýchkoľvek doplnkových záväzkov 
vyplývajúcich z kódexov správania a 
krízových protokolov zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého auditu. 
Audítorovi by mali by poskytnúť prístup k 
všetkým relevantným údajom potrebným 
na riadne vykonanie auditu. Audítori by 
mali mať možnosť využívať aj iné zdroje 
objektívnych informácií vrátane štúdií 
preverených výskumných pracovníkov. 
Audítori by mali zaručiť dôvernosť, 
bezpečnosť a integritu informácií, napr. 
obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri 
plnení svojich úloh, a mali by mať 
potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Audítori 
by mali byť nezávislí, aby boli schopní 
vykonávať svoje úlohy primeraným a 
dôveryhodným spôsobom. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

overenie nezávislými odborníkmi by sa 
veľmi veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie 
akýchkoľvek doplnkových záväzkov 
vyplývajúcich z kódexov správania a 
krízových protokolov zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého externého 
auditu. Audítorovi by mali by poskytnúť 
prístup k všetkým relevantným údajom 
potrebným na riadne vykonanie auditu. 
Audítori by mali mať možnosť využívať aj 
iné zdroje objektívnych informácií vrátane 
štúdií preverených výskumných 
pracovníkov. Audítori by mali zaručiť 
dôvernosť, bezpečnosť a integritu 
informácií, napr. obchodných tajomstiev, 
ktoré získajú pri plnení svojich úloh, a mali 
by mať potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Audítori 
by mali byť nezávislí, aby boli schopní 
vykonávať svoje úlohy primeraným a 
dôveryhodným spôsobom. Na potvrdenie 
nezávislosti v čase výkonu auditu by 
audítori nemali v priebehu 
predchádzajúcich 12 mesiacov poskytovať 
veľmi veľkej online platforme iné služby, 
než sú audítorské služby. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení bez 
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s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 
v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že 
platforma je jediná zodpovedná za svoj 
súlad s týmto nariadením, a bez toho, aby 
bola dotknutá jej sloboda podnikania, a 
najmä jej schopnosť navrhovať a 
vykonávať účinné opatrenia, ktoré sú v 
súlade s jej konkrétnym obchodným 
modelom. Spolu s posúdením rizika a 
zmierňujúcimi opatreniami, ako aj s plánmi 
platformy na riešenie odporúčaní auditu by 
sa správa mala bezodkladne zaslať 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia a výboru. Mala by obsahovať 
audítorské stanovisko založené na 
záveroch získaných z audítorských 
dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo 
poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov 
vyplýva, že veľmi veľká online platforma 
plní povinnosti stanovené v tomto 
nariadení alebo prípadne všetky záväzky, 
ktoré prijala na základe kódexu správania 
alebo krízového protokolu, a to najmä tým, 
že identifikuje, hodnotí a zmierňuje 
systémové riziká, ktoré predstavuje jej 
systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť 
do správy poznámky, ktoré nemajú 
podstatný vplyv na výsledok auditu, malo 
by sa kladné stanovisko doplniť 
pripomienkami. Záporné stanovisko by sa 
malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, 
že veľmi veľká online platforma nie je v 
súlade s týmto nariadením alebo neplní 
prijaté záväzky. Ak audítor nemá k 
dispozícii dostatočné informácie na to, 
aby prijal stanovisko vzhľadom na novosť 
auditovaných záležitostí, k stanovisku by 
malo byť pridané vyhlásenie o odmietnutí 
výroku.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
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informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní o 
využívaní odporúčacích systémov a že 
prijímatelia môžu ľahko kontrolovať 
spôsob, ktorým sa im informácie 
predkladajú. Mali by jasne, oddelene a 
jasným, stručným, prístupným a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní. 
Veľmi veľké online platformy by mali 
zabezpečiť, aby ich online rozhranie bolo 
navrhnuté tak, aby neviedlo k riziku 
zavádzania príjemcov služby alebo ich 
manipulovania.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 

vypúšťa sa
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zamerať na príjemcov služieb a osloviť 
ich na základe ich správania v rámci 
online rozhrania platformy aj mimo neho 
si vyžadujú dôkladnejší verejný a 
regulačný dohľad. Na uľahčenie 
dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík 
vyplývajúcich z distribúcie reklamy 
online, napríklad v súvislosti s nelegálnou 
reklamou alebo manipulatívnymi 
technikami a dezinformáciami so 
skutočným a predvídateľným negatívnym 
vplyvom na verejné zdravie, verejnú 
bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú 
účasť a rovnosť, by veľmi veľké online 
platformy mali zabezpečiť verejný prístup 
k archívom reklám zobrazených v ich 
online rozhraniach. Archívy by mali 
zahŕňať obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63a) Spájaním reklamy s obsahom 
nahratým používateľmi by veľmi veľká 
online platforma mohla nepriamo viesť k 
podpore nezákonného obsahu alebo 
obsahu, ktorý je v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, a mohla by 
výrazne ohroziť nákupcov reklamného 
priestoru. S cieľom zabrániť takýmto 
praktikám by veľmi veľké online 
platformy mali urobiť kroky, a to aj 
prostredníctvom zmluvných záruk pre 
nákupcov reklamného priestoru, aby bol 
obsah, s ktorým sú reklamy spojené, 
zákonný a v súlade s ich obchodnými 
podmienkami. Tieto kroky môžu zahŕňať 
nezávislé audity zahŕňajúce vykonávanie 
kvantitatívneho a kvalitatívneho 
hodnotenia prípadov, v ktorých je reklama 
spojená s nezákonným obsahom alebo s 
obsahom nezlučiteľným s obchodnými 
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podmienkami platforiem;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63b) Veľmi veľké online platformy by 
mali vynaložiť maximálne úsilie na to, 
aby v súlade so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov nepovolili behaviorálnu a 
mikrocielenú reklamu zameranú na deti 
mladšie ako 18 rokov.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym 
informáciám alebo údajom alebo ich 
nahlásenie. Takáto požiadavka sa môže 
týkať napríklad údajov potrebných na 
posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
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pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto poskytuje rámec na 
uloženie povinnosti veľmi veľkým online 
platformám poskytnúť prevereným 
výskumným pracovníkom informácie a 
prístup k údajom. Všetky požiadavky na 
poskytnutie informácií a prístup k údajom 
podľa uvedeného rámca by mali byť 
primerané a mali by vhodným spôsobom 
chrániť práva a oprávnené záujmy (medzi 
nimi aj obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb. Výskum vykonávaný v rámci 
tohto režimu by mal vždy vychádzať zo 
zásad otvoreného prístupu a mal by 
využívať štandardizované súbory údajov s 
cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ 
ide o používanie poskytovaných údajov.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Interoperabilita pre veľmi veľké 
online platformy je žiaduca, pretože môže 
vytvoriť nové príležitosti na rozvoj 
inovačných služieb, prekonať efekt 
odkázanosti a zabezpečiť hospodársku 
súťaž a možnosť výberu pre používateľov. 
Tieto možnosti by mali príjemcom 
umožniť využívať interakciu medzi 
platformami. Veľmi veľké online 
platformy môžu poskytovať aplikačné 
programovacie rozhranie, 
prostredníctvom ktorého môžu byť 
platformy tretích strán a ich príjemcovia 
interoperabilní s hlavnými funkciami a 
príjemcami základných služieb, ktoré 
platforma ponúka. Medzi hlavné funkcie 
môže patriť schopnosť získať informácie 
z niektorých účtov, zdieľať poskytovaný 
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obsah a reagovať naň. Okrem toho veľmi 
veľké online platformy by mohli 
zabezpečiť interoperabilitu hlavných 
funkcií svojich služieb s inými online 
platformami s cieľom umožniť výmenu 
informácií medzi platformami. Touto 
možnosťou by sa nemala obmedziť ani 
oddialiť schopnosť veľmi veľkých online 
platforiem riešiť bezpečnostné otázky ani 
jej brániť a mala by byť v súlade so 
všetkými ich povinnosťami, najmä pokiaľ 
ide o základné práva a ochranu súkromia. 
Komisia by mala požiadať európske 
normalizačné orgány, aby vypracovali 
potrebné technické normy pre 
interoperabilitu, ako je protokol o 
interoperabilite a interoperabilita a 
prenosnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65b) Veľmi veľká platforma by mala 
zabezpečiť prenosnosť hodnotení do 
systému dobrej povesti iného 
prevádzkovateľa platformy po ukončení 
zmluvy s používateľom platformy. 
V záujme transparentnosti by sa mali 
vopred poskytnúť informácie o procesoch, 
technických požiadavkách, lehotách a 
poplatkoch, ktoré sa uplatňujú v prípade, 
že používateľ platformy chce preniesť 
hodnotenia do systému dobrej povesti 
iného prevádzkovateľa platformy. Pri 
zobrazovaní hodnotení importovaných z 
inej platformy by mal prevádzkovateľ 
prijímajúcej platformy uviesť pôvod 
takýchto hodnotení, ak je to možné.

Pozmeňujúci návrh 57
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 
takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to 
prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, 
či online platforma porušila povinnosti 
stanovené v tomto nariadení.

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov na vytváranie falošných alebo 
zavádzajúcich informácií, niekedy s cieľom 
dosiahnuť ekonomický zisk, ktoré sú 
obzvlášť škodlivé pre zraniteľných 
príjemcov služieb, napríklad pre deti. 
Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno za vhodné 
opatrenie na zmiernenie rizika považovať 
dodržiavanie príslušného kódexu správania 
zo strany veľmi veľkej online platformy. 
Ak online platforma bez riadneho 
vysvetlenia odmietne výzvu Komisie, aby 
sa podieľala na uplatňovaní takéhoto 
kódexu správania, mohlo by sa to prípadne 
zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či online 
platforma porušila povinnosti stanovené v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 
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vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 
ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností, najmä čo 
sa týka spôsobov prenosu príslušných 
informácií. Zapojením širokého spektra 
zainteresovaných strán by sa malo 
dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali 
širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, 
účinné a poskytovali najvyššiu úroveň 
používateľskej ústretovosti, aby povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti mohli plniť 
svoj účel.

vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 
ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností, najmä čo 
sa týka spôsobov prenosu príslušných 
informácií. Zapojením širokého spektra 
zainteresovaných strán by sa malo 
dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali 
širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, 
účinné a poskytovali najvyššiu úroveň 
používateľskej ústretovosti, aby povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti mohli plniť 
svoj účel. Kódexy by mali obsahovať 
jasné a presné ciele v oblasti ochrany 
spotrebiteľov a ľudských práv a mali by 
byť riadené transparentným spôsobom. 
Účinnosť kódexov by sa mala pravidelne 
posudzovať. 

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(97) Komisia by mala mať naďalej 
možnosť rozhodnúť, či v ktorejkoľvek zo 
situácií, v ktorých má podľa tohto 
nariadenia na to oprávnenie, chce alebo 
nechce zasiahnuť. Keď Komisia začne 
konanie, malo by sa zamedziť, aby 
príslušní koordinátori digitálnych služieb v 
mieste usadenia v súvislosti s dotknutou 
činnosťou veľmi veľkej online platformy 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
právomoci v oblasti presadzovania práva, 
aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam 
a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 

(97) Komisia by mala mať naďalej 
možnosť rozhodnúť, či v ktorejkoľvek zo 
situácií, v ktorých má podľa tohto 
nariadenia na to oprávnenie, chce alebo 
nechce zasiahnuť. Mala by však odôvodniť 
každú nečinnosť. Keď Komisia začne 
konanie, malo by sa zamedziť, aby 
príslušní koordinátori digitálnych služieb v 
mieste usadenia v súvislosti s dotknutou 
činnosťou veľmi veľkej online platformy 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
právomoci v oblasti presadzovania práva, 
aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam 
a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
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pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 
digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 
pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 
digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) požiadavky na interoperabilitu 
veľmi veľkých online platforiem.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu so sprostredkovateľskými 
službami;

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu s digitálnymi službami 
vrátane vytvorenia rovnakých podmienok;
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, prístupného, predvídateľného 
a dôveryhodného online prostredia, v 
ktorom sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) uľahčovať inovácie, podporovať 
digitálnu transformáciu, podnecovať 
hospodársky rast a podporovať 
hospodársku súťaž v oblasti digitálnych 
služieb a zároveň chrániť práva 
používateľov a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) smernica (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „ponúkať služby v Únii“ je 
poskytovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo viacerých 

d) „ponúkať služby v Únii“ je 
poskytovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo viacerých 
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členských štátoch možnosť využívať 
služby poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s 
Úniou; takáto podstatná väzba sa považuje 
za existujúcu, ak má poskytovateľ v Únii 
sídlo; ak takéto sídlo neexistuje, posúdenie 
podstatnej väzby sa zakladá na 
konkrétnych skutkových kritériách, ako 
sú:

členských štátoch možnosť využívať 
služby poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s 
Úniou; takáto podstatná väzba sa považuje 
za existujúcu, ak má poskytovateľ v Únii 
sídlo, alebo ak takéto sídlo neexistuje, ak 
poskytovateľ zameriava svoje činnosti na 
jeden alebo viac členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— významný počet používateľov v 
jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— zameranie činností na jeden alebo 
viac členských štátov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 
technických dôvodov nemožno použiť bez 

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý uplatňuje 
osobitné podmienky a na žiadosť príjemcu 
služby uchováva a verejne šíri informácie, 
pokiaľ táto činnosť nie je nevýznamným a 
čisto vedľajším prvkom hlavnej služby, 
ktorý z objektívnych a technických 
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tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej 
služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

dôvodov nemožno použiť bez tejto hlavnej 
služby, a jeho začlenenie do inej služby nie 
je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) „online trhovisko“ je online 
platforma, ktorá spotrebiteľom umožňuje 
uzatvárať zmluvy na diaľku s inými 
obchodníkmi alebo spotrebiteľmi na 
platforme;

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) „koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia“ je koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom je 
usadený poskytovateľ sprostredkovateľskej 
služby alebo v ktorom má pobyt alebo je 
usadený jeho právny zástupca;

l) „koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia“ je koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby 
svoje hlavné sídlo alebo, v prípade, že 
sprostredkovateľská služba nie je usadená 
v Európskej únii, v ktorom je usadený jeho 
právny zástupca;

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 
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účely, pričom tieto informácie online 
platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje 
konkrétne za ich propagáciu;

účely, pričom tieto informácie online 
platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za priame alebo nepriame formy 
odplaty, ktorá sa poskytuje konkrétne za 
ich propagáciu;

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na zoraďovanie, 
prioritizáciu a odporúčanie konkrétnych 
informácií príjemcom služby vo svojom 
online rozhraní, a to aj v dôsledku 
vyhľadávania iniciovaného príjemcom 
alebo iného určenia relatívneho poradia 
alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti, poskytovateľ služby 
nie je zodpovedný za automatické, dočasné 
a prechodné uchovávanie týchto informácií 
uskutočňované výlučne na účely 
zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií 
k iným príjemcom služby na ich žiadosť 
pod podmienkou, že:

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti, poskytovateľ služby 
nie je zodpovedný za automatické, dočasné 
a prechodné uchovávanie týchto informácií 
uskutočňované výlučne na účely 
zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií 
k iným príjemcom služby na ich žiadosť 
pod podmienkou, že poskytovateľ:

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ informácie 
neupravuje;

a) informácie neupravuje;

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovateľ dodržiava podmienky 
prístupu k informáciám;

b) dodržiava podmienky prístupu k 
informáciám;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytovateľ dodržiava pravidlá 
týkajúce sa aktualizácie informácií 
špecifikované spôsobom všeobecne 
uznávaným a používaným v príslušnom 
odvetví;

c) dodržiava pravidlá týkajúce sa 
aktualizácie informácií špecifikované 
spôsobom všeobecne uznávaným a 
používaným v príslušnom odvetví;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytovateľ nezasahuje do 
zákonného používania technológie, ktorá je 
všeobecne uznávaná a používaná v 
príslušnom odvetví, na získavanie údajov o 
používaní informácií  a

d) nezasahuje do zákonného 
používania technológie, ktorá je všeobecne 
uznávaná a používaná v príslušnom 
odvetví, na získavanie údajov o používaní 
informácií a

Pozmeňujúci návrh 78
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ urýchlene koná, aby 
odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo 
k nim znemožnil prístup, hneď ako získa 
skutočnú vedomosť o tom, že informácie 
boli na pôvodnom zdroji prenosu 
odstránené zo siete alebo k nim bol 
znemožnený prístup, alebo že ich 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nim nariadil súd alebo správny orgán.

e) urýchlene koná, aby odstránil 
informácie, ktoré uchováva, alebo k nim 
znemožnil prístup, hneď ako získa 
skutočnú vedomosť o tom, že nezákonný 
obsah bol na pôvodnom zdroji prenosu 
odstránený zo siete alebo bol k nemu 
znemožnený prístup, alebo že jeho 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nemu nariadil súd alebo správny orgán.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je 
hlavným účelom služby informačnej 
spoločnosti zapojenie sa do nezákonných 
činností alebo ich uľahčenie alebo ak 
poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti úmyselne spolupracuje s 
príjemcom služby s cieľom vykonávať 
nezákonné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, ak takáto online platforma 
predkladá konkrétnu informáciu alebo inak 
umožňuje konkrétnu transakciu takým 
spôsobom, ktorý by viedol priemerného a 

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku 
na platforme, ak takáto online platforma 
predkladá konkrétnu informáciu alebo inak 
umožňuje konkrétnu transakciu takým 
spôsobom, ktorý by viedol priemerného a 
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primerane informovaného spotrebiteľa k 
presvedčeniu, že informácie alebo produkt 
či službu, ktoré sú predmetom transakcie, 
poskytuje buď samotná online platforma, 
alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha 
alebo je pod jej kontrolou.

primerane informovaného spotrebiteľa k 
presvedčeniu, že informácie alebo produkt 
či službu, ktoré sú predmetom transakcie, 
poskytuje buď samotná online platforma, 
alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha 
alebo je pod jej kontrolou.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie 
nezákonného obsahu alebo znemožnenie 
prístupu k nemu, alebo prijímajú potrebné 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
požiadavkami práva Únie vrátane tých, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď prijímajú dobrovoľné 
vyšetrovacie opatrenia z vlastnej iniciatívy 
na účely odhaľovania, identifikácie a 
odstraňovania nezákonného obsahu alebo 
znemožnenia prístupu k nemu, a to aj 
prostredníctvom technologických 
nástrojov a prostriedkov, s cieľom 
dosiahnuť súlad s požiadavkami práva 
Únie vrátane tých, ktoré sú stanovené v 
tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb zabezpečia, aby dobrovoľné 
vyšetrovania boli spojené s primeranými 
zárukami vrátane, ak je to potrebné, 
ľudského dohľadu, s cieľom zaručiť, aby 
boli transparentné, spravodlivé a 
nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh 83
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

— informácie o mechanizmoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) súlad s opatreniami v rámci tohto 
príkazu je technicky realizovateľný, 
pričom by sa mali zohľadniť dostupné 
technické kapacity dotknutého 
poskytovateľa služieb;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V príkazoch konať proti 
nezákonnému obsahu sa môže od 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb vyžadovať, aby v konkrétnom 
prípade podnikli kroky na odstránenie 
rovnakého alebo rovnocenného 
nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každá žiadosť adresovaná 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb na základe tohto právneho 
predpisu sa predkladá prostredníctvom 
koordinátora digitálnych služieb 
v členskom štáte usadenia, ktorý je 
zodpovedný za zhromažďovanie žiadostí 
a oznámení zo všetkých relevantných 
zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa 
označujú ako mikropodniky, malé alebo 
stredné podniky (MSP) v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES a ktorým sa 
po vynaložení primeraného úsilia 
nepodarilo získať služby právneho 
zástupcu, musia mať možnosť požiadať, 
aby koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má podnik 
v úmysle určiť právneho zástupcu, 
uľahčil ďalšiu spoluprácu a odporučil 
možné riešenia vrátane možností 
kolektívneho zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 88

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 

1. Do svojich obchodných podmienok 
zahrnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb informácie 
o činnostiach, ktoré uskutočnili, a o 
všetkých obmedzeniach, ktoré v súvislosti 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obchodných 
podmienok uvedených v odseku 1 konajú 
transparentne, nediskriminačne, súdržne, 
predvídateľne, dôsledne, nesvojvoľne, 
potrebne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tie časti obchodných podmienok, 
ktoré nie sú v súlade s týmto článkom, nie 
sú pre príjemcov služieb záväzné. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vopred informujú príjemcov 
svojich služieb o všetkých zmenách 
obchodných podmienok.
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Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Ak veľmi veľké online platformy 
v zmysle článku 25 tohto nariadenia 
umožňujú šírenie tlačových publikácií 
verejnosti v zmysle článku 2 ods. 4 
smernice (EÚ) 2019/790, takéto platformy 
nesmú odstrániť alebo pozastaviť takýto 
obsah alebo súvisiacu službu ani 
znemožniť prístup k nim , ani do nich 
inak zasahovať, alebo pozastaviť alebo 
ukončiť súvisiaci účet na základe údajnej 
nezlučiteľnosti takéhoto obsahu s jeho 
podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Akékoľvek obmedzenia, ktoré 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb ukladajú v súvislosti s využívaním 
svojich služieb, a informácie poskytnuté 
príjemcami služieb musia byť v úplnom 
súlade so základnými právami príjemcov 
služieb zakotvenými v charte.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
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moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Ak je to 
možné, uverejnené informácie sa 
rozdeľujú podľa jednotlivých členských 
štátov, v ktorých sa služby ponúkajú. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených 
v týchto príkazoch;

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov prípadne 
rozdelených podľa druhu dotknutého 
nezákonného obsahu vrátane príkazov 
vydaných v súlade s článkami 8 a 9;

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
opatrení;

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, počte oznámení predložených 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
akýchkoľvek opatreniach prijatých na 
základe týchto oznámení rozlíšených podľa 
toho, či sa opatrenie prijalo na základe 
zákona alebo obchodných podmienok 
poskytovateľa;

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených 
podľa druhu dôvodu a základu na prijatie 
týchto opatrení;

c) moderovaní obsahu vykonávanom 
z vlastnej iniciatívy poskytovateľov 
vrátane počtu a druhu prijatých opatrení, 
ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť 
a prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby, ako aj opatrení 
prijatých na zaškolenie moderátorov 
obsahu a záruk zavedených na 
zabezpečenie toho, aby nebol 
ovplyvňovaný obsah, ktorý neporušuje 
právne predpisy;

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, ak je identifikovateľný, základe týchto 
sťažností, rozhodnutiach prijatých v 
súvislosti s týmito sťažnosťami, a počte 
prípadov, v ktorých boli rozhodnutia o 
moderovaní obsahu zrušené.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení výlučne 

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení vo väčšom meradle 
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elektronickým spôsobom. a výlučne elektronickým spôsobom. Tieto 
mechanizmy nesmú nahradiť rozhodnutie 
nezávislého súdneho a správneho orgánu 
o tom, či je obsah nezákonný alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

2. Oznámenia uvedené v odseku 1 
musia byť dostatočne presné a primerane 
odôvodnené oznámenia, na základe 
ktorých môže obozretný hospodársky 
subjekt zistiť a posúdiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej polohy 
týchto informácií, najmä presnej adresy 
alebo adries URL, a v prípade potreby aj 
dodatočné informácie umožňujúce 
identifikáciu nezákonného obsahu;

b) jasné uvedenie elektronickej 
identifikácie týchto informácií, ako napr. 
adresa alebo adresy URL, ak je to možné, 
a v prípade potreby aj dodatočné 
informácie umožňujúce identifikáciu 
nezákonného obsahu;

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vyhlásenie potvrdzujúce dobrú 
vieru jednotlivca alebo subjektu 

d) vyhlásenie potvrdzujúce dobrú 
vieru jednotlivca alebo subjektu 
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predkladajúceho oznámenie v to, že 
informácie a tvrdenia, ktoré sú v ňom 
uvedené, sú presné a úplné.

predkladajúceho oznámenie v to, že 
informácie a tvrdenia, ktoré sú v ňom 
uvedené, sú podľa ich najlepšieho 
vedomia, presné a úplné.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2 a ktoré sú tak 
dostatočne presné a primerane 
odôvodnené a na základe ktorých môže 
obozretný poskytovateľ hostingových 
služieb identifikovať nezákonnosť 
konkrétneho obsahu, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak oznámenie obsahuje meno a 
adresu elektronickej pošty jednotlivca 
alebo subjektu, ktorý ho predložil, 
poskytovateľ hostingových služieb 
bezodkladne zašle tomuto jednotlivcovi 
alebo subjektu potvrdenie o prijatí 
oznámenia.

4. Ak oznámenie obsahuje meno a 
adresu elektronickej pošty jednotlivca 
alebo subjektu, ktorý ho predložil, 
poskytovateľ hostingových služieb 
bezodkladne zašle tomuto jednotlivcovi 
alebo subjektu potvrdenie o prijatí 
oznámenia.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 
rozhodnutím.

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto  jednotlivcovi 
alebo subjektu a poskytovateľovi obsahu 
svoje rozhodnutie v súvislosti 
s informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie 
o prostriedkoch nápravy v súvislosti 
s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré 
v rámci mechanizmov uvedených v odseku 
1 dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo 
rozhodovanie používajú automatizované 
prostriedky, informácie o ich použití uvedú 
v oznámení uvedenom v odseku 4.

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb, ak sú poskytované informácie 
dostatočne jasné, konajú podľa 
akýchkoľvek oznámení, ktoré v rámci 
mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, pričom zohľadnia ich technickú 
a prevádzkovú schopnosť konať voči 
konkrétnym problémom nezákonného 
obsahu, a včas, dôsledne a nesvojvoľne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie používajú 
automatizované prostriedky, informácie o 
ich použití uvedú v oznámení uvedenom v 
odseku 4.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Odseky 4 a 5 sa neuplatňujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa kvalifikujú ako 
mikropodniky alebo malé podniky v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES. Okrem toho sa odseky 4 až 
5 neuplatňujú na podniky, ktoré predtým 
spĺňali podmienky na získanie statusu 
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malého podniku alebo mikropodniku v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES, počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje najneskôr v čase odstránenia 
alebo znemožnenia prístupu o tomto 
rozhodnutí príjemcu a poskytne jasné a 
konkrétne odôvodnenie rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne alebo nerozhodne 
konkrétne informácie poskytnuté 
príjemcami služby odstrániť alebo k nim 
znemožniť prístup, alebo bude inak 
moderovať buď formu, alebo distribúciu 
konkrétnych informácií, bez ohľadu na 
prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu 
k nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje bez zbytočného odkladu a 
najneskôr do 24 hodín po tomto 
odstránení alebo znemožnení prístupu 
alebo iného opatrenia na moderovanie 
a správu obsahu o tomto rozhodnutí 
príjemcu a poskytne jasné a konkrétne 
odôvodnenie rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

Pozmeňujúci návrh 109
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov pri 
prijímaní rozhodnutia vrátane informácií o 
tom, či sa rozhodnutie prijalo v súvislosti s 
obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

c) prípadne informácie o 
prostriedkoch použitých pri prijímaní 
rozhodnutia;

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia rozhodnutia a 
odôvodnenia uvedené v odseku 1 vo 
verejne prístupnej databáze spravovanej 
Komisiou. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Poskytovatelia hostingových 
služieb nie sú povinní poskytnúť 
odôvodnenie uvedené v odseku 1, ak by 
toto odôvodnenie mohlo pre oznamujúcu 
stranu spôsobiť nechcené obavy 
z hľadiska bezpečnosti . Okrem toho 
poskytovatelia hostiteľských služieb nie sú 
povinní poskytnúť odôvodnenie uvedené v 
odseku 1, ak poskytovateľ môže 
preukázať, že príjemca služby opakovane 
poskytol nezákonný obsah.
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Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa kvalifikujú ako 
mikropodniky alebo malé podniky v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES. Okrem toho sa uvedené 
odseky neuplatňujú na podniky, ktoré 
predtým spĺňali podmienky na získanie 
statusu mikropodniku alebo malého 
podniku v zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES, počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Ochrana pred opakovaným zneužívaním 

a trestnými činmi
1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po vydaní 
predchádzajúceho varovania pozastavia 
alebo za primeraných okolností ukončia 
poskytovanie svojich služieb príjemcom 
služby, ktorí často poskytujú nezákonný 
obsah, potom, čo poskytli súhrnné 
vysvetlenie. 
2. Ak sa poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb dozvie 
o akýchkoľvek informáciách, ktoré vedú 
k podozreniu, že došlo k závažnému 
trestnému činu, ktorého dôsledkom je 
ohrozenie života alebo bezpečnosti osôb, 
dochádza k nemu alebo je pravdepodobné, 
že k nemu dôjde, o svojom podozrení 
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bezodkladne informuje orgány 
presadzovania práva alebo súdne orgány 
dotknutého členského štátu alebo 
členských štátov a poskytne všetky 
dostupné relevantné informácie. Ak 
poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb nedokáže s primeranou istotou 
identifikovať dotknutý členský štát, 
informuje orgány presadzovania práva 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
jeho hlavné sídlo alebo jeho právny 
zástupcu, a zároveň postúpi tieto 
informácie Europolu, aby prijal 
primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15b
Ochrana vstupu na trh

Ustanovenia tohto oddielu sa neuplatňujú 
na mikropodniky ani malé podniky v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES počas obdobia jedného roka 
od ich zriadenia. Takéto podniky vyvinú 
počas tohto obdobia primerané úsilie, aby 
dodržiavali ustanovenia tohto oddielu 
a konali v dobrej viere. 

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky, ak 
nespĺňajú kritériá, aby boli kvalifikované 
ako veľmi veľké online platformy v 
zmysle tohto nariadenia. Tento oddiel sa 
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neuplatňuje na podniky, ktoré predtým 
spĺňali podmienky na získanie statusu 
mikropodniku alebo malého podniku v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES, počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania, ak 
nespĺňajú kritériá, aby boli kvalifikované 
ako veľmi veľké online platformy v 
zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby a oprávneným 
subjektom v zmysle článku 3 ods. 4 
smernice (EÚ) 2020/1828 počas obdobia 
najmenej šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení, 
znemožnení, zhoršení, znížení hodnoty 
alebo obmedzení prístupu k informáciám 
alebo o inom uložení sankcií voči nim;
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Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové, umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností a aby 
zahŕňali ľudskú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a nesvojvoľne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1. Ak to subjekt, ktorý podáva sťažnosť, 
požaduje, online platforma takisto verejne 
potvrdí zrušenie rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy.

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy. Takýto odklad 
nesmie presiahnuť tri týždne od podania 
sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, 
majú právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
vybraným orgánom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Po vyčerpaní vnútorných systémov 
vybavovania sťažností majú príjemcovia 
služieb, ktorých sa týkajú rozhodnutia 
uvedené v článku 17 ods. 1, a oprávnené 
subjekty v zmysle článku 3 ods. 4 
smernice (EÚ) 2020/1828 právo vybrať si 
na riešenie sporov týkajúcich sa týchto 
rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré nebolo 
možné vyriešiť prostredníctvom 
vnútorného systému vybavovania sťažností 
uvedeného v danom článku, akýkoľvek 
orgán mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 
cieľom vyriešiť spor online platformy 
v dobrej viere spolupracujú s orgánom 
vybraným príjemcom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) má potrebné odborné znalosti v b) má potrebné odborné právne 
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súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytujú 
v jednej alebo viacerých konkrétnych 
oblastiach nezákonného obsahu, alebo v 
súvislosti s uplatňovaním a presadzovaním 
obchodných podmienok jedného alebo 
viacerých typov online platforiem, čo mu 
umožňuje účinne prispievať k riešeniu 
sporu;

znalosti v súvislosti s problémami, ktoré sa 
vyskytujú v jednej alebo viacerých 
konkrétnych oblastiach nezákonného 
obsahu, alebo v súvislosti s uplatňovaním a 
presadzovaním obchodných podmienok 
jedného alebo viacerých typov online 
platforiem, čo mu umožňuje účinne 
prispievať k riešeniu sporu;

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie sporov je ľahko dostupné 
prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie;

c) ponúka riešenie sporov, ktoré je 
ľahko dostupné prostredníctvom 
technológií elektronickej komunikácie;

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v jednom úradnom 
jazyku Únie;

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným, transparentným a nákladovo 
efektívnym spôsobom a aspoň v jednom 
úradnom jazyku Únie;

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) ponúka riešenie sporov, ktoré 
prebieha v súlade s jasnými a 
spravodlivými procesnými pravidlami a 
dostatočnými zárukami dôvernosti.
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Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) v prípade potreby má osobitné 
právne znalosti, pokiaľ ide o právo 
týkajúce sa slobody prejavu a jej 
obmedzení a uplatniteľnú judikatúru 
vrátane judikatúry Európskeho súdu pre 
ľudské práva;

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak orgán rozhodne spor v prospech 
príjemcu služby, online platforma nahradí 
príjemcovi všetky poplatky a iné primerané 
výdavky, ktoré príjemca zaplatil alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu. Ak 
orgán rozhodne spor v prospech online 
platformy, príjemca nie je povinný uhradiť 
žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré 
online platforma zaplatila alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu.

Ak orgán rozhodne spor v prospech 
príjemcu služby, online platforma nahradí 
príjemcovi všetky poplatky a iné primerané 
výdavky, ktoré príjemca zaplatil alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu. Ak 
orgán rozhodne spor v prospech online 
platformy, príjemca nie je povinný uhradiť 
žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré 
online platforma zaplatila alebo má 
zaplatiť v súvislosti s riešením sporu, ak 
orgán nezistí, že sťažnosť je zjavne 
neodôvodnená a neoprávnená.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto článkom nie je dotknutá 
smernica 2013/11/EÚ ani postupy 
alternatívneho riešenia sporov a subjekty 
pre spotrebiteľov zriadené podľa uvedenej 
smernice.

6. Týmto článkom nie je dotknutá 
smernica 2013/11/EÚ ani postupy 
alternatívneho riešenia sporov a subjekty 
pre spotrebiteľov zriadené podľa uvedenej 
smernice. Akýkoľvek pokus o dosiahnutie 
mimosúdnej dohody pri riešení sporu 
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v súlade s týmto článkom nemá vplyv na 
práva poskytovateľov služieb online 
platforiem a príjemcov príslušnej služby 
začať súdne konanie kedykoľvek pred 
procesom mimosúdneho riešenia sporov, 
počas neho alebo po ňom. 

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne.

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne. 
Iným oznámeniam môže byť daná 
podobná priorita, ak sa dôveryhodnosť 
tých, ktorí ich predkladajú, a vážnosť a 
naliehavosť dotknutých situácií považujú 
za výnimočné.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť na účely odhaľovania, 
identifikácie a oznamovania nezákonného 
obsahu;

a) preukázal osobitné odborné 
znalosti, presnosť a odbornosť na účely 
odhaľovania, identifikácie a oznamovania 
nezákonného obsahu;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
včasného, dôsledného a objektívneho 
predkladania oznámení.

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
objektívneho predkladania oznámení.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v prípade potreby má osobitné 
právne znalosti, pokiaľ ide o právo 
týkajúce sa slobody prejavu a jej 
obmedzení vrátane uplatniteľnej 
judikatúry, a to aj judikatúry Európskeho 
súdu pre ľudské práva;

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu môže udeliť status dôveryhodného 
nahlasovateľa subjektu usadenému v 
inom členskom štáte, ak tento subjekt už 
má štatút dôveryhodného nahlasovateľa v 
členskom štáte, v ktorom je usadený. Ak 
viacero členských štátov udelilo takýto 
štatút tomu istému subjektu, subjekt sa 
môže označovať ako európsky 
dôveryhodný nahlasovateľ.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa. 
Koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu , v ktorom je sídlo platformy, sa 
zapájajú do dialógu s platformami 
a zainteresovanými stranami v záujme 
zachovania presnosti a účinnosti systému 
dôveryhodných nahlasovateľov. 

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení alebo oznámení 
týkajúcich sa zákonného obsahu, a to 
vrátane informácií zhromaždených v 
súvislosti so spracovaním sťažností 
prostredníctvom vnútorných systémov 
vybavovania sťažností uvedených v článku 
17 ods. 3, oznámi tieto informácie 
koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý 
udelil dotknutému subjektu štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa, pričom 
poskytne potrebné vysvetlenia a podporné 
dokumenty.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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7a. Ak je to možné, online platformy 
poskytujú dôveryhodným nahlasovateľom 
prístup k technickým prostriedkom, ktoré 
im pomôžu odhaľovať nezákonný obsah 
vo veľkom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania a 
po poskytnutí komplexného vysvetlenia 
pozastavia alebo za primeraných okolností 
ukončia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah. Ukončenie 
služby možno nariadiť v prípade, že 
príjemcovia nedodržiavajú uplatniteľné 
ustanovenia stanovené v tomto nariadení 
alebo v prípade, že po overení 
opakovaného poskytnutia nezákonného 
obsahu došlo minimálne trikrát 
k pozastaveniu tejto služby.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.
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Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) absolútny počet položiek zjavne 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

a) absolútny počet položiek 
nezákonného obsahu alebo 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa.

d) ak sú identifikovateľné, úmysel 
príjemcu, jednotlivca, subjektu alebo 
sťažovateľa.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia, ako aj okolnosti, za ktorých 
ukončia svoje služby.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má sídlo alebo v ktorom má svojho 
právneho zástupcu, alebo informuje 
Europol.

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má svoje hlavné sídlo alebo 
právneho zástupcu, a zároveň postúpi 
tieto informácie Europolu, aby prijal 
primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, zabezpečí, aby 
obchodníci mohli využívať jej služby na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie:

1. Poskytovatelia online trhovísk 
zabezpečia, aby obchodníci mohli využívať 
ich služby na propagáciu posolstiev o 
produktoch alebo službách alebo na ich 
ponúkanie spotrebiteľom nachádzajúcim sa 
v Únii len vtedy, ak pred použitím ich 
služieb online trhoviská získali tieto 
informácie od obchodníka:

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje o bankovom účte 
obchodníka, ak je obchodník fyzickou 
osobou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 alebo 
akéhokoľvek príslušného aktu práva 
Únie;

d) pokiaľ sa zmluva týka produktov, 
na ktoré sa vzťahujú nariadenia Únie 
uvedené v článku 4 ods. 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1020, názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu usadeného v Únii, ako sa uvádza 
v článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 alebo v 
akomkoľvek relevantnom akte práva 
Únie.

__________________ __________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade 
nad trhom a súlade výrobkov a o zmene 
smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) 
č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ 
L 169, 25.6.2019, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade 
nad trhom a súlade výrobkov a o zmene 
smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) 
č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ 
L 169, 25.6.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online databázu 
alebo online rozhranie, ktoré sprístupnili 
členské štáty alebo Únia, alebo požiada 
obchodníka o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.

2. Prevádzkovateľ online trhoviska 
po prijatí uvedených informácií podnikne 
účinné kroky, ktoré by podnikol obozretný 
operátor v súlade s vysokými normami 
odbornej starostlivosti v sektore, na 
posúdenie toho, či sú informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d) a e) presné, aktuálne 
a spoľahlivé, pričom využije nezávislý a 
spoľahlivý zdroj vrátane akejkoľvek 
voľne prístupnej oficiálnej online 
databázy alebo online rozhrania, ktoré 
sprístupnili oprávnený správca, členské 
štáty alebo Únia, alebo požiada obchodníka 
o poskytnutie podporných dokumentov zo 
spoľahlivých zdrojov.
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Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma zistí náznaky toho, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 
získaná od dotknutého obchodníka je 
nepresná alebo neúplná, požiada 
obchodníka, 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 prevádzkovateľ online trhoviska zistí 
náznaky toho, že akákoľvek informácia 
uvedená v odseku 1 získaná od dotknutého 
obchodníka je nepresná alebo neúplná, toto 
trhovisko požiada obchodníka, 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.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak obchodník uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, online platforma 
pozastaví poskytovanie svojej služby 
obchodníkovi dovtedy, kým žiadosti 
nevyhovie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prevádzkovateľ online trhoviska 
požiada obchodníkov, aby ho urýchlene 
informovali o akýchkoľvek zmenách 
informácií uvedených v odseku 1 a aby v 
tomto prípade zopakovali príslušné kroky 
uvedené v odseku 1. Ak prevádzkovateľ 
online trhoviska zistí náznaky, že niektorá 



RR\1246056SK.docx 321/1008 PE693.594v02-00

SK

informácia uvedená v článku 22 
nepresná, prevádzkovateľ online 
trhoviska požiada obchodníka, aby 
predložil dôkaz o presnosti tejto 
informácie alebo ju bezodkladne opravil. 
Ak obchodník neposkytne dôkaz o 
presnosti informácie, ani ju neopraví ani 
nedoplní, online platforma pozastaví 
poskytovanie svojej služby obchodníkovi 
dovtedy, kým žiadosti nevyhovie.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Prevádzkovateľ online trhoviska 
informácie získané podľa odsekov 1 a 2 
online bezpečne uchováva počas trvania 
svojho zmluvného vzťahu s dotknutým 
obchodníkom, ako aj počas obdobia na 
nápravu. Následne tieto informácie 
odstráni.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
platforma sprístupní informácie tretím 
stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
prevádzkovateľ online trhoviska 
sprístupní informácie tretím stranám len 
vtedy, ak sa to vyžaduje v súlade s 
uplatniteľným právom vrátane príkazov 
uvedených v článku 9 a akýchkoľvek 
príkazov vydaných príslušnými orgánmi 
členských štátov alebo Komisiou na účely 
plnenia ich úloh podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 152
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Online platforma sprístupní 
príjemcom služby informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d), e) a f) jasným, ľahko 
dostupným a zrozumiteľným spôsobom.

6. Prevádzkovateľ online trhoviska 
sprístupní príjemcom služby informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d), e) a f) 
jasným, ľahko dostupným 
a zrozumiteľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Online platforma navrhne a 
usporiada svoje online rozhranie tak, aby 
obchodníci mohli podľa uplatniteľného 
práva Únie plniť svoje povinnosti týkajúce 
sa predzmluvných informácií a informácií 
o bezpečnosti výrobkov.

7. Prevádzkovateľ online trhoviska 
navrhne a usporiada svoje online rozhranie 
spravodlivo a používateľsky ústretovo tak, 
aby obchodníci mohli podľa uplatniteľného 
práva Únie plniť svoje povinnosti týkajúce 
sa predzmluvných informácií a informácií 
o bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Poskytovateľ online trhoviska 
navrhne svoju službu tak, aby obchodníci 
mohli svojim zákazníkom oznamovať 
všetky relevantné informácie na 
identifikáciu výrobku alebo služby a 
prípadne informácie týkajúce sa 
označovania vrátane označenia CE.

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Online platformy zabezpečia, aby 
obchodníci boli schválení bez zbytočného 
odkladu po tom, ako online platforma 
dostane informácie uvedené v odseku 1 a 
podnikne kroky uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Dodatočné ustanovenia pre online 
trhoviská súvisiace s nelegálnymi 

ponukami
1. Ak sa prevádzkovateľ online 
trhoviska dozvie o nezákonnej povahe 
výrobku alebo služby, ktoré sú ponúkané 
prostredníctvom jeho služieb, informuje 
o tom tých príjemcov služby, ktorí takéto 
výrobky nadobudli alebo uzavreli zmluvu 
na takúto službu. 
2. Prevádzkovateľ online trhoviska 
bez zbytočného odkladu pozastaví 
poskytovanie svojich služieb 
obchodníkom, ktorí opakovane 
predkladajú nelegálne ponuky výrobkov 
alebo služieb. Svoje rozhodnutie 
bezodkladne oznámi obchodníkovi.
3. V prípade výrobkov, kategórií 
alebo skupín výrobkov, ktoré by mohli 
predstavovať vážne riziko pre zdravie a 
bezpečnosť spotrebiteľov, sa na základe 
nehôd registrovaných na portáli Safety 
Business Gateway, na základe štatistík 
systému Safety Gate, výsledkov 
spoločných činností v oblasti bezpečnosti 
výrobkov a iných relevantných 
ukazovateľov alebo dôkazov, ako sa 
uvádza v nariadení (EÚ) [.../...] o 
všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým 
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sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 a 
zrušuje smernica 87/357/EHS a smernica 
2001/95/ES, prevádzkovateľ online 
trhoviska preverí vzhľadom na 
informáciu uvedenú v článku 22 ods.7a a 
predtým, ako je ponuka obchodníka 
dostupná na online trhovisku, či ponuka, 
ktorú si obchodník želá predložiť 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii, je 
uvedená v zozname alebo zoznamoch 
výrobkov alebo kategórií určených ako 
nevyhovujúcich, ako sú klasifikované v 
akejkoľvek voľne prístupnej oficiálnej 
online databáze alebo online rozhraní, a 
nepovolí obchodníkovi predložiť ponuku, 
ak je výrobok v takomto zozname.
4. Prevádzkovateľ online trhoviska 
zabezpečí, aby obsah, ktorý bol označený 
ako nezákonný, zostal nedostupný po jeho 
odstránení, a v konkrétnom prípade 
podnikne kroky na odstránenie rovnakého 
alebo rovnocenného nezákonného 
obsahu. 

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie nezákonného 
obsahu, predkladanie neopodstatnených 
oznámení a podávanie neopodstatnených 
sťažností;

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť online reklamy Požiadavky na transparentnosť online 
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reklamy

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

1. Online platformy, ktoré vo svojich 
online rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným, zmysluplným a 
jednoznačným spôsobom a kedykoľvek 
identifikovať:

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že zobrazené informácie alebo ich 
časti sú reklamou;

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá túto reklamu financuje, ak je iná 
ako fyzická alebo právnickú osoba 
identifikovaná podľa písmena b);

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) jasné, zmysluplné informácie o 
hlavných parametroch použitých na 
určenie príjemcu, ktorému sa reklama 
zobrazuje, a spôsobe, ako tieto parametre 
zmeniť;

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) skutočnosť, či sa reklama vybrala 
pomocou automatizovaného systému, 
a v takom prípade totožnosť fyzickej alebo 
právnickej osoby zodpovednej za tento 
systém.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Online platformy ponúkajú 
používateľom možnosť jednoduchého 
neuplatňovania mikrocieleného 
sledovania a reklám, ktoré vychádzajú z 
údajov o ich správaní alebo iných techník 
profilovania v zmysle článku 4 ods. 4 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 
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priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3.

priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3, alebo ak platforma 
bola označená za veľmi veľkú online 
platformu v súlade s odsekom 4a. 

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade s článkom 
69 s cieľom stanoviť osobitnú metodiku 
výpočtu priemerného mesačného počtu 
aktívnych príjemcov služieb v Únii na 
účely odseku 1. V metodike sa stanoví 
najmä spôsob určovania obyvateľstva Únie 
a kritériá na určenie priemerného 
mesačného počtu aktívnych príjemcov 
služby v Únii, pričom sa zohľadnia rôzne 
prvky prístupnosti.

3. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade s článkom 
69 s cieľom stanoviť osobitnú metodiku 
výpočtu priemerného mesačného počtu 
aktívnych príjemcov služieb v Únii a či 
obrat, prevádzkový model a povaha 
platformy predstavujú systémové riziko na 
účely odseku 1.  V metodike sa stanoví 
najmä spôsob určovania obyvateľstva Únie 
a kritériá na určenie priemerného 
mesačného počtu aktívnych príjemcov 
služby v Únii, pričom sa zohľadnia rôzne 
prvky prístupnosti, ako aj spôsob určenia, 
či obrat, prevádzkový model a veľkosť 
platformy predstavujú systémové riziko.

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečí, aby sa zoznam 
určených veľmi veľkých online 
platforiem uverejnil v Úradnom vestníku 
Európskej únie, a priebežne ho 
aktualizuje. Povinnosti podľa tohto 
oddielu sa na dotknuté veľmi veľké 
online platformy uplatňujú alebo 
prestávajú uplatňovať štyri mesiace po 

vypúšťa sa
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uvedenom uverejnení.

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkom 69 s cieľom určiť 
online platformy, ktoré poskytujú svoje 
služby priemernému mesačného počtu 
aktívnych príjemcov služieb v Únii 
nižšiemu ako 45 miliónov, ale predstavujú 
veľmi vysoké systémové riziko, ako veľmi 
veľké online platformy. Posúdenie 
systémového rizika sa zakladá na týchto 
kritériách:
a) ročnom obrate online platformy s 
prahovou hodnotou 50 miliónov EUR, 
ktorá sa musí prekročiť, aby sa online 
platforma mohla ďalej posudzovať na 
základe písmen b) až e).
b) úlohe online platformy ako 
verejného fóra;
c) úlohe, povahe a objeme 
hospodárskych transakcií na online 
platforme;
d) úlohe online platformy pri šírení 
informácií, názorov a myšlienok a pri 
ovplyvňovaní spôsobu, akým príjemcovia 
služby získavajú a komunikujú informácie 
online a
e) hĺbke a rozsahu systémových rizík 
vyplývajúcich z fungovania a využívania 
služieb online platformy, ako sa 
vymedzuje v článku 26, ako aj historickom 
výskyte nezákonného obsahu v rámci 
služby.

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Komisia zabezpečí, aby sa zoznam 
určených veľmi veľkých online 
platforiem uverejnil v Úradnom vestníku 
Európskej únie, a priebežne ho 
aktualizuje. Povinnosti podľa tohto 
oddielu sa na dotknuté veľmi veľké 
online platformy uplatňujú alebo 
prestávajú uplatňovať štyri mesiace po 
uvedenom uverejnení.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Posúdenie rizika sa 
vykonáva podľa jednotlivých členských 
štátov, v ktorých sa služby ponúkajú, a v 
rámci Únie ako celku. Toto posúdenie 
rizika musí byť špecifické z hľadiska ich 
služieb a musí zahŕňať tieto systémové 
riziká:

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv vrátane práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, slobody prejavu a práva na 
informácie, slobody a plurality médií, 
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zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 charty; zákazu diskriminácie a práv dieťaťa, ako 
sú zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 
charty, ako aj akýchkoľvek iných 
základných práv a slobôd zakotvených 
v charte, ktoré môžu byť v súčasnosti 
alebo v budúcnosti negatívne ovplyvnené 
takýmito rizikami;

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, 
a to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) úmyselná manipulácia ich služieb 
so skutočnými alebo predvídateľnými 
systémovými negatívnymi účinkami na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo so 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou vrátane 
rizika manipulácie ich služieb 
prostredníctvom neautentického 
používania, deep fakes alebo 
automatizovaného využívania služby.

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
opatrenia na zastavenie, predchádzanie a 
zmiernenie špecifických systémových rizík 
zistených podľa článku 26. Takéto 
opatrenia môžu podľa potreby zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh 174
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečenie primeraného 
personálu na spracovanie oznámení 
a sťažností;

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) začatie alebo úpravu spolupráce s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi v súlade s 
článkom 19;

d) úpravu spolupráce 
s dôveryhodnými nahlasovateľmi v súlade 
s článkom 19;

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zmiernenie zistených 
systémových rizík.

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zastavenie a 
zmiernenie zistených systémových rizík a 
ich predchádzanie.

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné odporúčania k uplatňovaniu 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 



PE693.594v02-00 332/1008 RR\1246056SK.docx

SK

opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto odporúčaní 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Správy uvedené v odseku 2 sa 
poskytujú verejnosti a obsahujú 
štandardizované otvorené údaje opisujúce 
systémové riziká, najmä riziká pre 
základné práva.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia nezávislému auditu s cieľom 
posúdiť dodržiavanie:

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie, ktoré:

2. Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie alebo združenia, 
ktoré boli založené v súlade s právom 
členského štátu a ktoré:
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Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy;

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy a v 
predchádzajúcich 12 mesiacoch 
neposkytli tejto platforme žiadne iné 
služby ako audity alebo relevantné 
doplnkové služby;

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) viac ako tri po sebe nasledujúce 
roky nevykonali audit pre príslušnú veľmi 
veľkú online platformu.

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 28– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ak audítorské stanovisko nie je 
kladné, operatívne odporúčania týkajúce 
sa konkrétnych opatrení na dosiahnutie 
súladu.

f) ak je audítorské stanovisko 
negatívne, odporúčania týkajúce sa 
konkrétnych opatrení na dosiahnutie súladu 
a harmonogramy nápravy založené na 
riziku s prioritným zameraním na 
nápravu problémov, ktoré majú potenciál 
spôsobiť používateľom služby najväčšie 
škody.

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) ak organizácia, ktorá vykonáva 
audit, nemá dostatok informácií na to, aby 
vydala audítorský výrok z dôvodu novosti 
auditovaných otázok, príslušné 
odmietnutie audítorského výroku.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré dostanú audítorskú správu a táto 
správa nie je kladná, náležite zohľadnia 
všetky operatívne odporúčania, ktoré im 
boli určené, a prijmú potrebné opatrenia na 
ich vykonanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia odporúčaní prijmú správu o 
vykonávaní odporúčaní auditu, v ktorej 
uvedené opatrenia stanovia. V prípadoch, 
keď operatívne odporúčania nevykonajú, 
uvedú v správe o vykonávaní odporúčaní 
auditu dôvody, prečo ich nevykonali, a 
stanovia alternatívne opatrenia, ktoré 
prípadne prijali na riešenie akýchkoľvek 
zistených prípadov nesúladu.

4. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré dostanú audítorskú správu s 
dôkazom, že platforma riadne 
neposudzuje ani nezmierňuje systémové 
riziká vyplývajúce z fungovania a 
využívania jej služieb v Únii, náležite 
zohľadnia všetky operatívne odporúčania, 
ktoré im boli určené, a prijmú potrebné 
opatrenia na ich vykonanie. Do jedného 
mesiaca od prijatia odporúčaní prijmú 
správu o vykonávaní odporúčaní auditu, v 
ktorej uvedené opatrenia stanovia. V 
prípadoch, keď operatívne odporúčania 
nevykonajú, uvedú v správe o vykonávaní 
odporúčaní auditu dôvody, prečo ich 
nevykonali, a stanovia alternatívne 
opatrenia, ktoré prípadne prijali na riešenie 
akýchkoľvek zistených prípadov nesúladu.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Koordinátori digitálnych služieb 
predložia veľmi veľkým online 
platformám patriacim do ich jurisdikcie 
ročný plán auditu, v ktorom uvedú 
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kľúčové oblasti zamerania 
nadchádzajúceho cyklu auditu.

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Audity sa predložia koordinátorom 
digitálnych služieb, Agentúre Európskej 
únie pre základné práva a Komisii. 
Zhrnutie zistení auditov, ktoré nezahŕňa 
citlivé informácie, sa zverejňuje. 
Koordinátori digitálnych služieb, 
Agentúra Európskej únie pre základné 
práva a Komisia môžu k auditom 
poskytnúť verejné pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

1. Veľmi veľké online platformy 
nesmú príjemcov svojich služieb podrobiť 
odporúčaciemu systému založenému na 
profilovaní, pokiaľ príjemca služby 
nevyjadri slobodný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný súhlas. 
Veľmi veľké online platformy, ktoré 
používajú odporúčacie systémy, vo svojich 
obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné technické 
parametre používané v ich odporúčacích 
systémoch, pričom poskytnú možnosti, 
ktoré príjemcovia služby majú na úpravu 
alebo ovplyvňovanie tých hlavných 
technických parametrov, ktoré sprístupnia, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, a 
prípadne vedú záznamy o všetkých 



PE693.594v02-00 336/1008 RR\1246056SK.docx

SK

významných zmenách vykonaných v 
odporúčacom systéme.

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú možnosť 
pre každý z odporúčajúcich systémov 
určujúcu relatívne poradie informácií, ktoré 
sa mu predkladajú.

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú a používateľsky 
ústretovú funkciu, ktorá príjemcovi služby 
umožní kedykoľvek si vybrať a zmeniť 
uprednostňovanú možnosť pre každý z 
odporúčajúcich systémov určujúcu 
relatívne poradie informácií, ktoré sa mu 
predkladajú.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Parametre uvedené v odseku 1 
zahŕňajú:
a) to, či je odporúčací systém 
automatizovaným systémom, a v takom 
prípade totožnosť fyzickej alebo 
právnickej osoby zodpovednej za 
odporúčací systém, ak sa líši od 
poskytovateľa platformy;
b) jasné informácie o hlavných 
kritériách používaných odporúčacími 
systémami;
c) prípadne relevantnosť a váhu 
každého hlavného kritéria, ktoré vedie k 
odporúčaným informáciám;
d) ciele, na aké bol systém 
optimalizovaný;
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e) v prípade potreby vysvetlenie 
úlohy, ktorú správanie príjemcov služby 
zohráva v tom, ako príslušný systém 
vytvára svoje výstupy.

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a
Prenosnosť údajov a preskúmaní

1. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú účinnú prenosnosť údajov 
vytvorených prostredníctvom činnosti 
komerčného alebo koncového používateľa 
a najmä poskytnú koncovým 
používateľom nástroje na uľahčenie 
vykonávania prenosnosti údajov v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj 
poskytnutím nepretržitého prístupu v 
reálnom čase.
2. Veľmi veľké platformy musia 
zabezpečiť prenosnosť preskúmaní do 
systému dobrej povesti iného 
prevádzkovateľa platformy po ukončení 
zmluvy s používateľom platformy.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá reklamu financuje, ak je odlišná 
od fyzickej alebo právnickej osoby 
identifikovanej podľa písmena b);

Pozmeňujúci návrh 193
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Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) celkový počet oslovených 
príjemcov služby a prípadne súhrnné počty 
za skupinu alebo skupiny príjemcov, 
ktorým bola reklama konkrétne určená.

e) celkový počet oslovených 
príjemcov služby a prípadne súhrnné počty 
za skupinu alebo skupiny príjemcov, 
ktorým bola reklama konkrétne určená, a či 
iné skupiny boli výslovne vylúčené.

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k 
informáciám a údajom, ktoré sú potrebné 
na monitorovanie a posúdenie dodržiavania 
tohto nariadenia. Koordinátor digitálnych 
služieb a Komisia používajú tieto údaje len 
na uvedené účely.

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1.

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k informáciám 
a údajom prevereným výskumným 
pracovníkom a neziskovým orgánom, 
organizáciám alebo združeniam, ktoré 
boli založené v súlade s právom členského 
štátu, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v 
odseku 4 tohto článku, a to výlučne na 
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účely uľahčenia a vykonávania výskumu, 
ktorý prispieva k identifikácii a pochopeniu 
systémových rizík stanovených v článku 26 
ods. 1 a umožňuje overenie efektívnosti a 
primeranosti zmierňujúcich opatrení 
ustanovených v článku 27 ods 1.

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní.

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní. Obdobie, počas ktorého sa majú 
poskytovať informácie a údaje podľa 
odsekov 1 a 2, sa uvedie v žiadosti. Údaje 
poskytnuté prevereným výskumným 
pracovníkom musia byť čo najviac 
rozčlenené, pokiaľ výskumný pracovník 
nemá inú požiadavku.

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia zverejniť 
financovanie výskumu, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.
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Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Preverení výskumní pracovníci, 
ktorým bol udelený prístup k údajom, 
uverejnia po ukončení výskumu svoje 
zistenia bez toho, aby zverejnili osobné 
údaje.

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) relevantné informácie o 
moderovaní obsahu rozčlenené podľa 
členských štátov, v ktorých sa služby 
ponúkajú, a v Únii ako celku.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa veľmi veľká online platforma 
domnieva, že uverejnenie informácií podľa 
odseku 2 môže viesť k sprístupneniu 
dôverných informácií tejto platformy alebo 
príjemcov služby, spôsobiť významnú 
zraniteľnosť z hľadiska bezpečnosti jej 
služby, ohroziť verejnú bezpečnosť alebo 
poškodiť príjemcov, platforma môže takéto 
informácie zo správ odstrániť. V takom 
prípade platforma predloží koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
Komisii úplné správy spolu s 
odôvodnením, prečo sa informácie z 
uverejnených správ vypustili.

3. Ak sa veľmi veľká online platforma 
domnieva, že uverejnenie informácií podľa 
odseku 2 môže viesť k sprístupneniu 
dôverných informácií tejto platformy alebo 
príjemcov služby, spôsobiť významnú 
zraniteľnosť z hľadiska bezpečnosti jej 
služby, ohroziť verejnú bezpečnosť alebo 
poškodiť príjemcov, platforma môže takéto 
informácie zo správ odstrániť. V takom 
prípade platforma predloží koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
Komisii úplné správy spolu s 
odôvodnením, prečo sa informácie z 
uverejnených správ vypustili. V takýchto 
prípadoch platforma uvedie, že informácie 
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boli zo správy odstránené, rozsah 
odstránených informácií a dôvod 
odstránenia.

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rôzne druhy údajov, ktoré možno 
použiť.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia je zodpovedná za 
vypracovanie a kontrolu krízových 
protokolov uvedených v odseku 1. 
Každoročne o tom predloží správu 
Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány uvedené v prvom 
pododseku majú príslušné odborné 
znalosti v oblasti ochrany údajov, ochrany 
spotrebiteľa alebo regulácie obsahu 
vytvoreného používateľmi.

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úlohou dozorných orgánov určených 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 je 
uplatňovanie a presadzovanie opatrení 
týkajúcich sa spracúvania údajov 
stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí jeden z príslušných 
orgánov za svojho koordinátora digitálnych 
služieb. Koordinátor digitálnych služieb je 
zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce 
sa uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia v danom členskom štáte, pokiaľ 
dotknutý členský štát nepridelil niektoré 
konkrétne úlohy alebo odvetvia iným 
príslušným orgánom. Koordinátor 
digitálnych služieb je v každom prípade 
zodpovedný za zabezpečenie koordinácie 
týchto záležitostí na vnútroštátnej úrovni a 
za prispievanie k účinnému a 
konzistentnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.

Každý členský štát určí jeden z príslušných 
orgánov za svojho koordinátora digitálnych 
služieb. Koordinátor digitálnych služieb je 
zodpovedný za uplatňovanie a 
presadzovanie tohto nariadenia v danom 
členskom štáte, pokiaľ dotknutý členský 
štát nepridelil niektoré konkrétne úlohy 
alebo odvetvia iným príslušným orgánom. 
Koordinátor digitálnych služieb je v 
každom prípade zodpovedný za 
zabezpečenie koordinácie záležitostí 
týkajúcich sa tohto nariadenia na 
vnútroštátnej úrovni a za prispievanie k 
účinnému a konzistentnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel koordinátori digitálnych 
služieb spolupracujú navzájom, s ostatnými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
výborom a Komisiou bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť členských štátov 
zabezpečiť pravidelnú výmenu názorov s 

Na tento účel koordinátori digitálnych 
služieb spolupracujú navzájom, s ostatnými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
výborom a Komisiou bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť členských štátov 
zabezpečiť pravidelnú výmenu názorov s 
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inými orgánmi, ak je to relevantné pre 
plnenie úloh týchto iných orgánov a 
koordinátora digitálnych služieb.

inými orgánmi, ak je to relevantné pre 
plnenie úloh týchto iných orgánov a 
koordinátora digitálnych služieb, vrátane 
výmeny informácií o cezhraničných 
prípadoch a poskytovania vzájomnej 
podpory počas prebiehajúcich zásahov a 
vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výbor vytvorí verejne prístupný zoznam 
všetkých koordinátorov digitálnych 
služieb a príslušných orgánov. Tento 
zoznam pravidelne aktualizuje a 
monitoruje.

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia poskytne členským štátom 
usmernenia s cieľom zabezpečiť jednotný 
prístup k tomu, ako by vnútroštátne, 
miestne a regionálne orgány mali 
spolupracovať so svojim koordinátorom 
digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uverejní a aktualizuje register 
obsahujúci meno a kontaktné údaje 
zodpovedného koordinátora digitálnych 
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služieb v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, nezávisle, transparentne a včas. 
Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb mali na 
vykonávanie svojich úloh všetky potrebné 
technické, finančné a ľudské zdroje 
vrátane budovania zručností a schopností, 
ako aj infraštruktúru. Takéto zdroje môžu 
zahŕňať prístup k odbornej príprave a 
pravidelné výmeny s poskytovateľmi 
služieb s cieľom pochopiť osobitosti ich 
obchodného modelu.

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú žiadať ani prijímať pokyny od 
žiadneho iného verejného orgánu ani od 
žiadneho súkromného subjektu.

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú prijímať pokyny od žiadneho iného 
verejného orgánu ani od žiadneho 
súkromného subjektu.

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátori digitálnych služieb môžu 
získavať informácie od verejného orgánu 
alebo súkromnej strany, ak to považujú za 
potrebné na vykonávanie svojich úloh bez 
toho, aby bola ohrozená ich nezávislosť a 
neutralita.

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
každý výkon právomocí podľa odsekov 1, 
2 a 3 podliehal primeraným zárukám 
stanoveným v uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s chartou a všeobecnými zásadami 
práva Únie. Uvedené opatrenia sa 
predovšetkým prijímajú výlučne v súlade s 
právom na rešpektovanie súkromného 
života a právom na obhajobu vrátane práva 
na vypočutie a na prístup k spisu a s 
výhradou práva na účinný súdny 
prostriedok nápravy všetkých dotknutých 
strán.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
každý výkon právomocí podľa odsekov 1, 
2 a 3 podliehal najvyšším zárukám 
stanoveným v uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
úplnom súlade s chartou a všeobecnými 
zásadami práva Únie. Uvedené opatrenia 
sa predovšetkým prijímajú výlučne v 
súlade s právom na rešpektovanie 
súkromného života a právom na obhajobu 
vrátane práva na vypočutie a na prístup k 
spisu a s výhradou práva na účinný súdny 
prostriedok nápravy všetkých dotknutých 
strán.

Pozmeňujúci návrh 214

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 

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška sankcií uložených za 
nedodržanie povinností stanovených v 
tomto nariadení nepresiahla 6 % ročného 
príjmu alebo celosvetového obratu 
dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb. Sankcie za 
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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.

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 celosvetového obratu dotknutého 
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
obratu dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb v 
predchádzajúcom účtovnom období 
vypočítaného od dátumu uvedeného v 
príslušnom rozhodnutí.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
celosvetového obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb v predchádzajúcom účtovnom 
období vypočítaného od dátumu 
uvedeného v príslušnom rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 216

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 

Príjemcovia služieb, ako aj iné strany, 
ktoré majú oprávnený záujem a sú 
nezávislé od akéhokoľvek iného 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb, majú 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 
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orgánu. príslušného orgánu v jeho členskom štáte, 
koordinátor digitálnych služieb, ktorému 
bola sťažnosť doručená, ju postúpi tomuto 
orgánu.

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vydáva stanoviská z vlastnej 
iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rozhodnutí podľa článku 58 
môže Komisia uložiť dotknutej veľmi 
veľkej online platforme pokuty 
nepresahujúce 6 % jej celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
zistí, že táto platforma úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:

1. V rozhodnutí podľa článku 58 
môže Komisia uložiť dotknutej veľmi 
veľkej online platforme pokuty 
nepresahujúce 6 % jej celkového 
celosvetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že táto 
platforma úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 
ods. 1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % 
celkového celosvetového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:



PE693.594v02-00 348/1008 RR\1246056SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného denného 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období za deň vypočítané od dátumu 
určeného rozhodnutím s cieľom prinútiť 
ich k tomu, aby:

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného denného 
celosvetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období za deň vypočítané od 
dátumu určeného rozhodnutím s cieľom 
prinútiť ich k tomu, aby:

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rozhodnutia prijaté na základe 
článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
článkov 58, 59 a 60 Komisia zverejní. 
Takéto uverejnenie musí obsahovať mená 
strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane 
akýchkoľvek uložených sankcií.

1. Rozhodnutia prijaté na základe 
článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
článkov 58, 59 a 60 Komisia zverejní. 
Takéto uverejnenie musí obsahovať mená 
strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane 
akýchkoľvek uložených sankcií, ako aj, ak 
je to možné, nedôverné informácie a iné 
formy informácií, na ktorých je 
rozhodnutie založené.

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri hodnoteniach uvedených 
v odseku 1 Komisia zohľadní stanoviská a 
zistenia Európskeho parlamentu, Rady a 
iných relevantných subjektov alebo 
zdrojov.

3. Pri hodnoteniach uvedených 
v odseku 1 Komisia zohľadní stanoviská a 
zistenia Európskeho parlamentu, Rady a 
iných relevantných subjektov alebo 
zdrojov a venuje mimoriadnu pozornosť 
malým a stredným podnikom a 



RR\1246056SK.docx 349/1008 PE693.594v02-00

SK

stanoviskám nových konkurentov.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Geoffroy Didier

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Akt o digitálnych službách by sa mal vzťahovať na všetky digitálne služby, ktoré zohrávajú 
významnú úlohu pri šírení nezákonného obsahu, aby postupy moderovania obsahu podliehali 
primeranej regulácii. Preto som objasnil rozsah pôsobnosti aktu o digitálnych službách s 
cieľom výslovne sa zamerať na 3 druhy služieb, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri šírení 
obsahu: vyhľadávače, služby živého vysielania obsahu vytvoreného používateľmi a služby 
zasielania správ. 

Tieto tri kategórie služieb by mali podliehať po prvé povinnostiam, ktoré sa v súčasnosti 
vzťahujú na všetky sprostredkovateľské služby, a po druhé povinnostiam týkajúcim sa 
posudzovania a zmierňovania rizika, ktoré sa uplatňujú na veľmi veľké platformy, keď 
prekročia príslušné prahové hodnoty. Na služby živého vysielania a služby zasielania správ 
by sa mali vzťahovať aj určité povinnosti týkajúce sa hostingových služieb a online 
platforiem, a to v rozsahu, v akom sa na ne tieto povinnosti môžu vzťahovať. Napríklad tieto 
služby môžu a mali by spĺňať povinnosti týkajúce sa pozastavenia účtov a záruk poskytnutých 
používateľom v prípade sankcií.

V súvislosti s rýchlym rozvojom počas uplynulých rokov, a najmä počas pandémie ochorenia 
COVID-19, online trhoviská priniesli množstvo hrozieb spojených s ochranou spotrebiteľa, a 
to pokiaľ ide o presadzovanie práv spotrebiteľov, ako aj bezpečnosť výrobkov a súlad 
výrobkov s predpismi. Tieto trhoviská navyše vyvolávajú rastúce obavy, pokiaľ ide o práva 
priemyselného vlastníctva a falšovanie, a vo všeobecnosti aj rastúce obavy týkajúce sa 
vytvorenia nerovnakých podmienok, v rámci ktorých spoločnosti, ktoré dodržiavajú predpisy, 
čelia čoraz viac nespravodlivej hospodárskej súťaži zo strany spoločností, ktoré nedodržiavajú 
predpisy. 

Napríklad vyšetrovanie 10 hlavných online trhovísk ukázalo, že v priemere 63 % výrobkov 
ponúkaných európskym spotrebiteľom nebolo v súlade s predpismi a 28 % týchto výrobkov 
bolo v skutočnosti nebezpečných, pričom tieto pomery boli výrazne vyššie ako pomery 
zistené v prípade predajcov v tzv. kamenných obchodoch.
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Takáto situácia je nepochybne spojená s medzerou v súčasnom právnom rámci, ktorá 
umožňuje online trhoviskám vyhnúť sa viacerým základným požiadavkám, ktorých 
neexistencia znemožňuje zabezpečiť primeranú a uspokojivú úroveň ochrany európskych 
spotrebiteľov nakupujúcich online. Čím väčší je trhový podiel online trhovísk, tým vyššie a 
znepokojujúcejšie je takéto riziko. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa s cieľom odstrániť túto medzeru, a tým vylúčiť takéto 
rastúce riziko, zdá nevyhnutné pridať k aktu o digitálnych službách niekoľko dodatočných 
osobitných ustanovení pre online platformy ponúkajúce služby trhovísk. 

Ďalším problémom je uplatňovanie tzv. zásady krajiny pôvodu, ktorá by vzhľadom na 
súčasné zriadenie platforiem obsahu v EÚ mohla viesť k tomu, že niektoré vnútroštátne 
orgány budú jedinými orgánmi oprávnenými presadzovať akt o digitálnych službách. Tieto 
orgány nemusia byť schopné plniť svoje úlohy. Okrem toho by navrhovaný systém 
neumožňoval riadne zohľadnenie vnútroštátnych špecifík pri regulácii obsahu. Akt o 
digitálnych službách sa preto musí upraviť tak, aby sa príslušným orgánom cieľovej krajiny 
výslovne udelili výhradné práva na intervenciu (napr. právomoc prístupu k údajom, účasť na 
vyšetrovaní a rozhodovaní, právomoc konať v prípade problému ovplyvňujúceho jej územie, 
priamy zásah v prípade neodôvodnenej nečinnosti orgánu krajiny sídla).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové 
spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať 
k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. 
Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto 
služby využíva denne. Digitálna 
transformácia a intenzívnejšie využívanie 

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové 
spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať 
k nim, aj ako sa zapájať do transakcií 
novými a inovačnými spôsobmi, 
transformovať svoju komunikáciu, 
pripojenie, spotrebu a obchodné zvyky na 
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týchto služieb však priniesli aj nové riziká 
a výzvy, a to tak pre individuálnych 
používateľov, ako aj pre spoločnosť ako 
celok.

jednej strane a priniesť spoločenské a 
hospodárske transformácie v Únii na 
strane druhej. Väčšina občanov Únie v 
súčasnosti tieto služby využíva denne. 
Digitálna transformácia a intenzívnejšie 
využívanie týchto služieb však priniesli aj 
nové riziká a výzvy, a to tak pre 
individuálnych používateľov napríklad v 
podobe finančných podvodov a podvodov 
na sociálnych sieťach, ako aj pre 
spoločnosť ako celok.

_________________ _________________
25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy vytvárajú roztrieštenie regulácie 
a negatívne ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý 
podľa článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez 
vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný 
pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. 
Podmienky poskytovania 
sprostredkovateľských služieb by sa mali 
na celom vnútornom trhu harmonizovať, 
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poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

aby sa podnikom poskytol prístup na nové 
trhy a aby sa im poskytli príležitosti 
využívať výhody vnútorného trhu, čím by 
sa zároveň spotrebiteľom a iným 
príjemcom služieb umožnil väčší výber a 
dosiahnutie správnej rovnováhy medzi 
podporou inovácií na jednej strane a 
ochranou spotrebiteľov a ostatných 
používateľov služieb na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
prístupne, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie a aj na to, aby občania 
Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje 
základné práva zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), najmä slobodu prejavu a právo 
na informácie, ako aj slobodu podnikania a 
právo na súkromie a ochranu osobných 
údajov, nediskrimináciu a na prístup k 
spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
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a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať a mala by rešpektovať 
základné práva.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero 
členských štátov. Zacielenie činností na 
jeden alebo viacero členských štátov 
možno určiť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov 
ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa 
v danom členskom štáte vo všeobecnosti 
používajú, alebo možnosti objednať 
produkty alebo služby, či používania 
národnej domény najvyššej úrovne. 
Zacielenie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte alebo 
zo spôsobu riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie 
služieb zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch. 
Zacielenie činností na jeden alebo viacero 
členských štátov by sa malo určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
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toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

_________________ _________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 – 
navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online. Uvedené iné akty, ktoré sa 
vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá 
uvedené v tomto nariadení sa však 
uplatňujú v súvislosti s otázkami, ktoré sa 
týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi 
neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, v 
súvislosti s ktorými tieto iné akty 
ponechávajú členským štátom možnosť 
prijať určité opatrenia na vnútroštátnej 

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 – 
navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online. Uvedené iné akty, ktoré sa 
vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
okrem iných týmto nariadením nedotknuté. 
V tomto nariadení by sa tiež mali 
rešpektovať právomoci členských štátov 
prijímať zákony na podporu slobody 
a plurality médií, ako aj kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti.Týmto 
nariadením by nemala byť dotknutá 
sloboda členských štátov prísnejšie 
regulovať otázky, v súvislosti s ktorými 



PE693.594v02-00 358/1008 RR\1246056SK.docx

SK

úrovni. tieto iné akty ponechávajú členským 
štátom možnosť prijať určité opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni. V prípade rozporu 
medzi smernicou 2010/13/EÚ v znení 
zmien a týmto nariadením by mala mať 
prednosť smernica 2010/13/EÚ, ako aj 
vnútroštátne opatrenia prijaté v súlade s 
uvedenou smernicou. S cieľom pomôcť 
členským štátom a poskytovateľom by 
Komisia mala poskytnúť usmernenia, ako 
vykladať interakciu medzi rôznymi aktmi 
Únie a ako zabrániť duplicite požiadaviek 
na poskytovateľov alebo možným 
konfliktom pri výklade podobných 
požiadaviek.

_________________ _________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa 
zároveň malo uviesť, že týmto nariadením 
nie sú dotknuté nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150,31, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani 
nariadenie […/…] o dočasnej výnimke 
z určitých ustanovení smernice 

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa 
zároveň malo uviesť, že týmto nariadením 
nie sú dotknuté nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150,31, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani 
nariadenie […/…] o dočasnej výnimke 
z určitých ustanovení smernice 
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2002/58/ES33, ako aj právne predpisy Únie 
o ochrane spotrebiteľov, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES34, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ35a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/216137, a o ochrane osobných 
údajov, najmä nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67938. 
Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov sa riadi výlučne 
pravidlami práva Únie v tejto oblasti, 
najmä nariadením (EÚ) 2016/679 
a smernicou 2002/58/ES. Týmto 
nariadením nie sú dotknuté ani pravidlá 
práva Únie o pracovných podmienkach.

2002/58/ES33, ako aj právne predpisy Únie 
o ochrane spotrebiteľov, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES34, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ35a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/216137, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/11/EÚ37a a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES37b, a o ochrane osobných 
údajov, najmä nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67938. 
Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov sa riadi výlučne 
pravidlami práva Únie v tejto oblasti, 
najmä nariadením (EÚ) 2016/679 
a smernicou 2002/58/ES. Týmto 
nariadením nie sú dotknuté ani pravidlá 
práva Únie o pracovných podmienkach.

_________________ _________________
30Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o 
uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 
používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 1).

30Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o 
uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 
používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 1).

31Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o 
podpore spravodlivosti a transparentnosti 
pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 57).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o 
podpore spravodlivosti a transparentnosti 
pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 
186, 11.7.2019, s. 57).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

33 Nariadenie […/…] o dočasnej výnimke z 
určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.

33 Nariadenie […/…] o dočasnej výnimke z 
určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.

34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
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nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách.

37 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 
2019, ktorou sa menia smernica Rady 
93/13/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie 
presadzovanie a modernizáciu predpisov 
Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

37 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 
2019, ktorou sa menia smernica Rady 
93/13/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie 
presadzovanie a modernizáciu predpisov 
Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.
37a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 
2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(smernica o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 
18.6.2013, s. 63).
37b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 
376, 27.12.2006, s. 36).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
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o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv stanovujúce osobitné 
pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať 
nedotknuté.

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv – najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/7901a po transpozícii do 
vnútroštátnych právnych predpisov – 
stanovujúce osobitné pravidlá a postupy, 
ktoré by mali zostať nedotknuté, a sú lex 
specialis, ktorý má prednosť pred týmto 
nariadením.

________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom na digitálnom 
jednotnom trhu a o zmene smerníc 
96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 
17.5.2019, s. 92).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, prístupné, predvídateľné 
a dôveryhodné online prostredie by sa na 
účely tohto nariadenia pojmom 
„nezákonný obsah“ mala presadzovať 
základná myšlienka, že to, čo je 
nezákonné offline, by malo byť 
nezákonné aj online. Tento pojem by sa 
mal vymedziť v širokom rozsahu tak, aby 



PE693.594v02-00 362/1008 RR\1246056SK.docx

SK

ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

sa vzťahoval na informácie súvisiace 
s nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami.  Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré nie sú v súlade s právom Únie, 
pretože sa vzťahujú na nezákonné 
činnosti, ako napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich, nebezpečných alebo 
falšovaných produktov, nezákonné 
obchodovanie so zvieratami, rastlinami a 
látkami, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom, 
poskytovanie nezákonných služieb, ako sú 
ubytovacie služby na platformách pre 
krátkodobé prenájmy, ktoré nie sú 
v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom, alebo činnosti 
zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Materiál šírený na vzdelávacie, 
novinárske, umelecké alebo výskumné 
účely alebo na účely predchádzania 
nezákonnému obsahu alebo boja proti 
nemu vrátane obsahu, ktorým sa 
vyjadrujú polemické alebo kontroverzné 
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názory v rámci verejnej diskusie, by sa 
nemal považovať za nezákonný obsah. 
Podobne by materiál, ako napríklad 
videozáznam očitého svedka 
potenciálneho zločinu, nemal byť 
považovaný za nezákonný len preto, že 
zobrazuje nezákonný čin. Malo by sa 
vykonať posúdenie, ktorým sa určí pravý 
účel daného šírenia a či sa materiál 
verejne šíri na uvedené účely.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby 
a táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, vyhľadávače, sociálne siete, 
platformy na zdieľanie obsahu alebo 
online trhoviská a platformy na živé 
vysielanie alebo poskytovatelia služieb 
zasielania okamžitých správ by sa mali 
vymedziť ako poskytovatelia hostingových 
služieb, ktorí na žiadosť príjemcov služby 
nielen uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou hlavnej 
služby a táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
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komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 
pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 
ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu 
vopred určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií veľkému alebo 
potenciálne neobmedzenému počtu osôb, 
teda zabezpečovanie jednoduchej 
prístupnosti informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 
pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 
ktoré pozostávajú z určitého počtu vopred 
určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

_________________ _________________
39 Smernica Európskeho parlamentu 39 Smernica Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Právna istota, ktorú 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb dáva horizontálny rámec 
podmienených výnimiek zo zodpovednosti 
stanovený v smernici 2000/31/ES, 
umožnila vznik mnohých nových služieb a 
ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. 
Tento rámec by sa preto mal zachovať. 
Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a 
uplatňovaní príslušných pravidiel na 
vnútroštátnej úrovni a v záujme 
jednoznačnosti a súdržnosti by sa však 
tento rámec mal začleniť do tohto 
nariadenia. Je tiež potrebné objasniť určité 
prvky tohto rámca so zreteľom na 
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

(16) Právna istota, ktorú 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb dáva horizontálny rámec 
podmienených výnimiek zo zodpovednosti 
stanovený v smernici 2000/31/ES, 
umožnila vznik mnohých nových služieb a 
ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. 
Tento rámec by sa preto mal zachovať. 
Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a 
uplatňovaní príslušných pravidiel na 
vnútroštátnej úrovni a v záujme 
jednoznačnosti, súladu, predvídateľnosti, 
prístupnosti a súdržnosti by sa však tento 
rámec mal začleniť do tohto nariadenia. Je 
tiež potrebné objasniť určité prvky tohto 
rámca so zreteľom na judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
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týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb zohráva 
aktívnu úlohu, keď organizuje obsah a 
odkazuje naň bez ohľadu na to, či je tento 
obsah automatizovaný alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
úmyselne spolupracuje s príjemcom 
služieb s cieľom vykonávať nezákonné 
činnosti, neposkytuje svoju službu 
neutrálne, a preto by nemal mať možnosť 
využívať výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení.

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorého 
hlavným účelom je zapájať sa do 
nezákonných činností alebo ich 
uľahčovať, neposkytuje svoju službu 
neutrálne, a preto by nemal mať možnosť 
využívať výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešing“ by mal mať vtedy, ak 
nie je nijako zainteresovaný na 
prenášaných informáciách. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ku 
ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa 

(21) Možnosť využiť výnimky zo 
zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný 
prenos“ a „kešing“ by mal mať vtedy, ak 
nie je nijako zainteresovaný na 
prenášaných informáciách. Predpokladom 
okrem iného je, aby informácie, ktoré 
prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by 
sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje 
na manipulácie technickej povahy, ako je 
správa siete, ku ktorým dochádza počas 
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nimi nemení integrita prenášaných 
informácií.

prenosu, pretože sa nimi nemení integrita 
prenášaných informácií.

Pozmeňujúci návrh 17

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, 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 nim by sa 
malo uskutočniť v súlade so zásadami 
zakotvenými v Charte základných práv 
Európskej únie vrátane zásady slobody 
prejavu. Takúto skutočnú vedomosť alebo 
povedomie môže poskytovateľ získať 
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.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online vrátane online finančných 
transakcií by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, online platformy a 
iní poskytovatelia služieb, ako napríklad 
trhoviská, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
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výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií vrátane online 
finančných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

Pozmeňujúci návrh 19

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 

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu, 
zaručiť primerané uplatňovanie 
ustanovení regulačného rámca 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 svedomite a sú sprevádzané 
dodatočnými zárukami. Okrem toho je 
vhodné objasniť, že k nedostupnosti 
uvedených výnimiek zo zodpovednosti 
stanovených v tomto nariadení by nemala 
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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.

viesť ani samotná skutočnosť, že títo 
poskytovatelia v dobrej viere prijímajú 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
požiadavkami práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva 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 s cieľom dobrovoľne 
odhaľovať a identifikovať nezákonný 
obsah a bojovať proti nemu, 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.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
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(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby, 
hoci sa na ne nevzťahujú povinnosti 
stanovené v tomto nariadení, môžu 
využívať výnimky zo zodpovednosti, ak 
spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

Pozmeňujúci návrh 21

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) Členské štáty nemôžu uložiť 
monitorovaciu povinnosť poskytovateľom 
služieb, len pokiaľ ide o povinnosti 
všeobecnej povahy, ktorou sa ukladá 
nepretržitá identifikácia obsahu 
z celkového objemu dostupného obsahu. 
V súlade s podmienkami stanovenými 
v tomto nariadení sa to netýka 
monitorovacej povinnosti v konkrétnom 
prípade, pokiaľ je stanovená v aktoch 
Únie, a najmä to nemá vplyv na príkazy 
vnútroštátnych orgánov v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
vykonávajúcimi akty Únie a inými 
právnymi predpismi lex specialis Únie. 
Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa 
nemalo vykladať ako uloženie všeobecnej 
monitorovacej povinnosti alebo aktívnej 
povinnosti zisťovania skutočností, ani ako 
všeobecná povinnosť poskytovateľov 
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prijímať proaktívne opatrenia v súvislosti s 
nezákonným obsahom, ani ako povinnosť 
využívať automatické nástroje na 
filtrovanie obsahu. Rovnako by nič 
v tomto nariadení nemalo brániť 
poskytovateľom, aby v rámci svojich 
služieb používali šifrovanie bez medzifáz.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
mať povinnosť využívať automatizované 
nástroje na moderovanie obsahu, pretože 
takéto majú ťažkosti pri účinnom chápaní 
nuansy kontextu a významu ľudskej 
komunikácie, čo je potrebné na určenie 
toho, či je možné považovať posudzovaný 
obsah za porušenie práva alebo 
podmienok služby.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
alebo správne orgány prikázať 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, aby konali proti určitým 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu alebo poskytli určité konkrétne 
informácie. Vnútroštátne právne predpisy, 
na základe ktorých sa takéto príkazy 
vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa 
čoraz častejšie riešia v cezhraničných 
situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy plnili 
účinným a efektívnym spôsobom tak, aby 

(29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
alebo správne orgány prikázať 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, aby konali proti určitým 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu alebo poskytli určité konkrétne 
informácie. Vnútroštátne právne predpisy, 
ktoré sú v súlade s právom Únie vrátane 
Charty základných práv Európskej únie a 
na základe ktorých sa takéto príkazy 
vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa 
čoraz častejšie riešia v cezhraničných 
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dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť 
svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali 
neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli 
nenáležite dotknuté práva a oprávnené 
záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť 
určité podmienky, ktoré by tieto príkazy 
mali spĺňať, a určité doplňujúce 
požiadavky týkajúce sa spracovania týchto 
príkazov.

situáciách, čo často vedie k fragmentácii 
vnútorného trhu. Na to, aby sa tieto 
príkazy plnili účinným a efektívnym 
spôsobom tak, aby dotknuté orgány 
verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a 
poskytovatelia nepodliehali neprimeranej 
záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite 
dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích 
strán, je potrebné stanoviť určité jednotné 
podmienky, ktoré by tieto príkazy mali 
spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky 
týkajúce sa účinného spracovania týchto 
príkazov. Nemali by tým byť dotknuté 
platné pravidlá vzájomného uznávania 
súdnych rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie 
vrátane Charty základných práv 
Európskej únie, a najmä s nariadením 
(EÚ) 2016/679, a so zákazom všeobecných 
povinností monitorovať informácie alebo 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú 
činnosť uvedenú v tomto nariadení. 
Podmienkami a požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
príkazy konať proti nezákonnému obsahu, 
nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
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dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh 25

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. V tejto 
súvislosti a s cieľom zachovať 
primeranosť by sa príkazy určené 
poskytovateľovi, ktorý má hlavné miesto 
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podnikateľskej činnosti v inom členskom 
štáte alebo mimo Únie, mali obmedziť na 
členský štát, ktorý príkaz vydal, pokiaľ 
jeho právnym základom nie je právo Únie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto 
nariadenia týkajúce sa poskytovania 
informácií by preto nemali mať vplyv na 
príkazy týkajúce sa informácií o skupine 
príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne 
identifikovaní, vrátane príkazov na 
poskytnutie súhrnných informácií 
požadovaných na štatistické účely alebo 
tvorby politiky založenej na dôkazoch.

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Tieto 
informácie by mali zahŕňať zákonne 
zbierané informácie, príslušné e-mailové 
adresy, telefónne čísla, IP adresy a ďalšie 
kontaktné údaje potrebné na zabezpečenie 
takéhoto súladu. Pravidlá tohto nariadenia 
týkajúce sa poskytovania informácií by 
preto nemali mať vplyv na príkazy 
týkajúce sa informácií o skupine príjemcov 
služieb, ktorí nie sú osobitne 
identifikovaní, vrátane príkazov na 
poskytnutie súhrnných informácií 
požadovaných na štatistické účely alebo 
tvorby politiky založenej na dôkazoch.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 

(33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
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prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, ak sú určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb usadeným v 
inom členskom štáte, v zásade 
neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného obsahu 
a informácií, ako sú vymedzené či už 
podľa práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva v súlad s právom Únie vrátane 
Charty základných práv Európskej únie, 
ak sú určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb usadeným v 
inom členskom štáte, v zásade 
neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
prístupného, bezpečného a 
transparentného online prostredia je 
potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný, predvídateľný a vyvážený súbor 
harmonizovaných povinností náležitej 
starostlivosti. Účelom týchto povinností by 
malo byť najmä zaručenie rôznych cieľov 
verejnej politiky, ako je bezpečnosť 
a dôvera príjemcov služby vrátane 
maloletých, žien a zraniteľných 
používateľov, ako sú tí s chránenými 
vlastnosťami podľa článku 21 charty, 
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príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

ochrana príslušných základných práv 
zakotvených v charte, zabezpečenie 
zmysluplnej zodpovednosti poskytovateľov 
a posilnenie postavenia príjemcov a iných 
dotknutých strán, a zároveň uľahčenie 
nevyhnutného dohľadu zo strany 
príslušných orgánov, pri zabezpečení 
správnej rovnováhy medzi podporou 
inovácií na jednej strane a ochranou 
spotrebiteľov a ostatných používateľov 
služieb na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby 
povinnosti náležitej starostlivosti boli 
prispôsobené druhu a povahe dotknutej 
sprostredkovateľskej služby. Týmto 
nariadením sa preto stanovujú základné 
povinnosti vzťahujúce sa na všetkých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre 
poskytovateľov hostingových služieb a 
konkrétnejšie online platforiem a veľmi 
veľkých online platforiem. Pokiaľ 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vzhľadom na povahu svojich 
služieb a ich veľkosť spadajú do týchto 
rôznych kategórií, mali by dodržiavať 
všetky zodpovedajúce povinnosti 
stanovené v tomto nariadení. Tieto 
harmonizované povinnosti náležitej 
starostlivosti, ktoré by mali byť primerané 
a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie 
identifikovaných problémov verejnej 
politiky, ako sú ochrana oprávnených 
záujmov príjemcov služby, riešenie 
nezákonných praktík a ochrana 
základných práv online.

(35) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
povinnosti uplatňovali len na tých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, v prípade ktorých by prínos pre 
poskytovateľa prevážil nad záťažou, by 
Komisia mala byť oprávnená udeliť 
výnimku z požiadaviek kapitoly III, a to 
v celom rozsahu alebo čiastočne, tým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sú neziskoví alebo ktorých 
cieľom je verejný záujem a ktorí sú MSP 
bez akéhokoľvek systémového rizika 
súvisiaceho s nezákonným obsahom. 
Poskytovatelia musia predložiť 
opodstatnené dôvody, pre ktoré by sa im 
mala udeliť výnimka. Komisia by mala 
takúto žiadosť preskúmať a je oprávnená 
kedykoľvek vydať alebo zrušiť výnimku. 
Komisia by mala viesť verejný zoznam 
všetkých vydaných výnimiek a ich 
podmienok obsahujúci odôvodnenie toho, 
prečo bola poskytovateľovi udelená 
výnimka.

Pozmeňujúci návrh 30
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné a aktuálne 
informácie o svojich kontaktných miestach 
vrátane jazykov, ktoré sa pri tejto 
komunikácii majú používať. Kontaktné 
miesto môžu využívať aj dôveryhodní 
nahlasovatelia a profesionálne subjekty, 
ktoré sú s poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb v osobitnom 
vzťahu. Na rozdiel od právneho zástupcu 
by kontaktné miesto malo slúžiť na 
prevádzkové účely a nemuselo by 
nevyhnutne mať fyzické umiestnenie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto.

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto. S cieľom zabrániť 
neprimeranému zaťaženiu by 
mikropodniky a malé podniky vymedzené 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES1amali 
byť oslobodené od povinnosti určiť 
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právneho zástupcu.
____________

1a Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 
týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 32

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 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. Predovšetkým je 
dôležité zabezpečiť, aby obchodné 
podmienky boli spravodlivé, 
nediskriminačné a transparentné a aby 
boli vypracované v jasnom a 
jednoznačnom jazyku v súlade s 
uplatniteľným právom Únie. Obchodné 
podmienky by mali zahŕňať informácie o 
všetkých politikách, postupoch, 
opatreniach a nástrojoch používaných na 
účely moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania, ľudskej 
kontroly, právnych dôsledkov, ktoré musia 
používatelia znášať za vedomé 
uchovávanie alebo nahrávanie 
nezákonného obsahu, 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 nápravných opatrení.
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Poskytovatelia môžu prijať 
dobrovoľné opatrenia na posúdenie 
všeobecných rizík potenciálnych rizík 
súvisiacich s ich službami, napríklad vo 
vzťahu k maloletým osobám. Tieto 
opatrenia by nemali viesť k novým 
povinnostiam poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb týkajúcim 
sa profilovania, sledovania alebo 
identifikácie.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38b) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nedodržiavajú povinnosti stanovené v 
tomto nariadení. Nesúlad môže mať vplyv 
na možnosť využiť výnimku zo 
zodpovednosti, keďže cieľom tohto 
nariadenia je zabezpečiť, aby normy 
splnenia podmienok na udelenie takýchto 
výnimiek prispievali k vysokej úrovni 
bezpečnosti a dôvery v online prostredie. 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
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poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.40.

poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní 2003/361/ES. V prípade 
akýchkoľvek verejne prístupných verzií 
takýchto správ by poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb mali 
odstrániť všetky informácie, ktoré môžu 
mať vplyv na prebiehajúce činnosti 
v oblasti prevencie, odhaľovania alebo 
odstraňovania nezákonného obsahu alebo 
obsahu, ktorý je v rozpore s obchodnými 
podmienkami poskytovateľa hostingových 
služieb.

_________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 
6. mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli ľahko 
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ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Povinnosť 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení by sa mala uplatňovať 
napríklad na služby uchovávania a 
zdieľania súborov, služby webového 
hostingu, reklamné servery a webové sídla 
na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

prístupné, komplexné a používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich na základe vlastného posúdenia 
rozhodnúť, či súhlasí s týmto posúdením a 
či chce tento obsah odstrániť alebo k nemu 
znemožniť prístup (ďalej len „opatrenie“). 
Za predpokladu, že sú splnené požiadavky 
kladené na oznámenia, malo by byť možné, 
aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení. 
Online platformy by sa mali tiež snažiť 
predchádzať tomu, aby sa opäť objavil 
obsah, ktorý už bol označený ako 
nezákonný a odstránený na základe 
predchádzajúceho oznámenia. Jeho 
uplatňovanie by nemalo viesť k žiadnej 
všeobecnej povinnosti a malo by 
podliehať ľudskému preskúmaniu. 
Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Okrem 
toho by sa mechanizmus oznamovania 
a prijímania opatrení mal doplniť 
o ustanovenia o „trvalom odstránení 
obsahu“, podľa ktorých by poskytovatelia 
hostingových služieb mali preukázať svoje 
maximálne úsilie, aby sa zabránilo 
opätovnému výskytu obsahu, ktorý je 
identický s iným obsahom, ktorý už bol 
identifikovaný a odstránený ako 
nezákonný. Uplatňovanie tejto požiadavky 
by nemalo viesť k všeobecnej povinnosti 
monitorovania.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Oznámenia by mali byť určené 
aktérovi, ktorý je z technického a 
prevádzkového hľadiska schopný konať 
a ktorý má najbližší vzťah s príjemcom 
služby poskytujúcej informácie alebo 
obsah, ako je napríklad online platforma, 
a nie poskytovateľovi hostingových 
služieb, ktorý tejto online platforme 
poskytuje služby. Títo poskytovatelia 
hostingových služieb by mali presmerovať 
takéto oznámenia na konkrétnu online 
platformu a informovať o tejto 
skutočnosti oznamujúcu stranu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40b) Poskytovatelia hostingových 
služieb by sa mali usilovať konať len 
proti oznámeným informáciám. Môže to 
zahŕňať činnosti, ako napríklad 
znefunkčnenie hypertextových odkazov na 
informácie. Ak je odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu k jednotlivým 
informáciám technicky alebo prevádzkovo 
nedosiahnuteľné z právnych, zmluvných 
alebo technologických dôvodov, ako sú 
služby uchovávania a zdieľania 
šifrovaných súborov a údajov, 
poskytovatelia hostingových služieb by 
mali informovať príjemcu služby 
o takomto oznámení a žiadať o prijatie 
opatrení. Ak príjemca nekoná alebo 
konanie odkladá, alebo ak má 
poskytovateľ dôvod domnievať sa, že 
príjemca nekonal alebo inak konal v zlej 
viere, poskytovateľ hostingových služieb 
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môže pozastaviť svoju službu v súlade so 
svojimi obchodnými podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo 
k nim znemožniť prístup buď preto, že sú 
nezákonné, alebo že nie sú povolené na 
základe jeho obchodných podmienok, mal 
by tak urobiť včas, pričom zohľadní 
možné porušenia predpisov a technické 
možnosti poskytovateľa. 

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nim znemožniť prístup, napríklad po prijatí 
oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov, mal by 
vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré 
takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, 
a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného 
práva na slobodu prejavu, informovať 
príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho 
dôvodoch a dostupných možnostiach 
uplatnenia prostriedkov nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by 
sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
považujú za nezákonný obsah alebo za 

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo 
k nim znemožniť prístup, napríklad po 
prijatí oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov, ktoré sa 
preukázali ako účinné, primerané a 
spoľahlivé, môže zabrániť opätovnému 
výskytu oznámených alebo 
porovnateľných nezákonných informácií. 
Tento poskytovateľ by mal vzhľadom na 
negatívne dôsledky, ktoré takéto 
rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj 
pokiaľ ide o výkon jeho základného práva 
na slobodu prejavu, okrem toho 
informovať príjemcu o svojom rozhodnutí, 
jeho dôvodoch a dostupných možnostiach 
uplatnenia prostriedkov nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by 
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nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy.

sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
považujú za nezákonný obsah alebo za 
nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy. Informácie určené 
príjemcovi by sa však nemali vyžadovať, 
ak sa týkajú spamu, odstránenia obsahu 
podobného alebo zhodného s obsahom, 
ktorý už bol odstránený od toho istého 
príjemcu, ktorý už dostal odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností.

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy, alebo ktoré 
vlastnia alebo ovládajú subjekty usadené 
mimo Únie. K tomu, aby sa tieto 
dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností.

_________________ _________________
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41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne 
dôležitú úlohu poskytovatelia 
hostingových služieb, keďže na žiadosť 
príjemcov služieb uchovávajú informácie 
nimi poskytované a zvyčajne k nim 
poskytujú prístup iným príjemcom, a to 
niekedy aj vo veľkom rozsahu. Je dôležité, 
aby všetci poskytovatelia hostingových 
služieb bez ohľadu na veľkosť zaviedli 
používateľsky ústretové mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení 
uľahčujúce oznamovanie konkrétnych 
informácií, ktoré oznamujúca strana 
považuje za nezákonný obsah, 
príslušnému poskytovateľovi 
hostingových služieb (ďalej len 
„oznámenie“), ktorý môže podľa nich na 
základe vlastného posúdenia rozhodnúť, 
či súhlasí s týmto posúdením a či chce 
tento obsah odstrániť alebo k nemu 
znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na 
oznámenia, malo by byť možné, aby 
fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení. 
Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
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ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43b) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na 
nediskrimináciu a právo príjemcov služieb 
na účinný prostriedok nápravy; slobodu 
podnikania poskytovateľov služieb 
vrátane zmluvnej slobody; ako aj právo na 
ľudskú dôstojnosť, práva dieťaťa, právo 
na ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
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ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
uplatnenia mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov 
so sídlom v členskom štáte príjemcu alebo 
poskytovateľa, ktoré majú potrebnú 
nezávislosť, prostriedky a odborné znalosti 
na vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Konania na 
riešenie sporov by sa mali uzavrieť v 
primeranej lehote. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

Pozmeňujúci návrh 45

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 

(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 
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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 
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

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 
alebo záujmy individuálnych nositeľov 
práv, 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 
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. Rovnaký štatút by sa mal 
udeliť žiadateľom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 608/2013 alebo v prípade 
sťažností podľa nariadenia (EÚ) 
2019/1020, aby sa zabezpečilo účinné 
uplatňovanie existujúcich pravidiel 
týkajúcich sa presadzovania colných 
predpisov alebo predpisov na ochranu 
spotrebiteľa pri online predaji. 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 
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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).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa opakovane poskytuje 
nezákonný obsah a uľahčuje opakované 
nahrávanie nezákonného obsahu alebo že 
sa v rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné, 
primerané a účinné záruky. Informácie by 
sa mali považovať za zjavne nezákonný 
obsah a oznámenia alebo sťažnosti by sa 
mali považovať za zjavne neopodstatnené, 
ak je aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť alebo ukončiť svoje 
príslušné činnosti. Tým nie je dotknutá 
sloboda online platforiem určovať si 
obchodné podmienky a v prípade 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
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jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Online platforma sa môže v 
niektorých prípadoch, napríklad z 
oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 
dobrovoľných opatrení, dozvedieť o 
informáciách týkajúcich sa určitej činnosti 
príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že príjemca mohol spáchať, 
môže páchať alebo pravdepodobne spácha 
závažný trestný čin ohrozujúci život alebo 
bezpečnosť nejakej osoby, ako sú napríklad 
trestné činy uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ44. V takýchto prípadoch by 
online platforma mala o takomto podozrení 
bezodkladne informovať príslušné orgány 

(48) Online platforma sa môže v 
niektorých prípadoch, napríklad z 
oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 
dobrovoľných opatrení, dozvedieť o 
informáciách týkajúcich sa určitej činnosti 
príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že príjemca mohol spáchať, 
môže páchať alebo pravdepodobne spácha 
závažný trestný čin bezprostredne 
ohrozujúci život alebo bezpečnosť nejakej 
osoby, ako sú napríklad trestné činy 
uvedené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ44. V 
takýchto prípadoch by online platforma 
mala o takomto podozrení bezodkladne 
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presadzovania práva a poskytnúť im všetky 
relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii, prípadne vrátane príslušného 
obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. 
Toto nariadenie neposkytuje právny základ 
na profilovanie príjemcov služieb na účely 
možného zisťovania trestných činov online 
platformami. Pri informovaní orgánov 
presadzovania práva by online platformy 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb.

informovať príslušné orgány presadzovania 
práva a poskytnúť im na požiadanie všetky 
relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii, prípadne vrátane príslušného 
obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. 
Toto nariadenie neposkytuje právny základ 
na profilovanie príjemcov služieb na účely 
možného zisťovania trestných činov online 
platformami. Pri informovaní orgánov 
presadzovania práva by online platformy 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb.

_________________ _________________
44Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

44Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48 a) Ak sa online platforma dozvie 
o akýchkoľvek informáciách, ktoré vedú 
k podozreniu, že došlo k závažnému 
trestnému činu ohrozujúcemu život alebo 
bezpečnosť osôb, dochádza k nemu alebo 
je pravdepodobné, že k nemu dôjde, takýto 
obsah odstráni alebo k nemu znemožní 
prístup a bezodkladne o svojom podozrení 
informuje orgány presadzovania práva 
alebo súdne orgány dotknutého členského 
štátu alebo členských štátov a poskytne im 
všetky dostupné relevantné informácie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby 
boli títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
posolstiev o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online trhoviská mali zabezpečiť, aby boli 
títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby poskytovateľom online trhov poskytol 
určité kľúčové a presné informácie, a to aj 
na propagáciu posolstiev o produktoch 
alebo ich ponúkanie. Táto požiadavka by 
sa mala vzťahovať aj na obchodníkov, 
ktorí na základe príslušných dohôd 
propagujú posolstvá o produktoch alebo 
službách v mene značiek. Uvedené online 
trhoviská by počas primeraného obdobia, 
ktoré neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online trhoviská mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
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spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení 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. Od 
príslušných online platforiem by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení 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. Okrem toho 
by tieto informácie, ktoré poskytne 
obchodník, mali byť dostatočne konkrétne 
a podľa možnosti podložené. Od 
príslušných online trhovísk by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online trhoviská, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online trhoviská 
mali takisto navrhovať a organizovať 
používateľsky ústretovo tak, aby 
obchodníci mohli plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce z práva Únie, najmä 
požiadavky stanovené v článkoch 6 a 8 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48. 

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sk.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sk.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
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dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
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mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať jednoduchý prístup k informáciám 
o hlavných parametroch používaných na 
určenie toho, že sa im má zobraziť 
konkrétna reklama, ktoré by im mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní. Požiadavkami 
tohto nariadenia na poskytovanie 
informácií týkajúcich sa reklamy nie je 
dotknuté uplatňovanie príslušných 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva 
namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych a finančných 
transakcií a šírenia informácií, názorov a 
myšlienok a pri ovplyvňovaní spôsobu, 
akým príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne 
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menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

a menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok, vrátane 
tých, ktoré sa týkajú zavádzajúcich 
informácií alebo akýchkoľvek iných typov 
nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom.

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, môžu mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
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nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 

nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
nebezpečných falšovaných výrobkov, 
alebo zobrazovaním obsahu porušujúceho 
autorské práva. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu, 
narúšania hospodárskej súťaže alebo 
zneužívania podmienok používania 
platforiem vrátane politík moderovania 
obsahu. Tretia kategória rizík sa týka 
úmyselnej a často aj koordinovanej 
manipulácie služieb platformy 
s predvídateľným vplyvom na zdravie, 
základné práva, občiansku diskusiu, 
volebné procesy, verejnú bezpečnosť 
a ochranu maloletých vzhľadom na potrebu 
chrániť verejný poriadok, súkromie 
a bojovať proti podvodným a klamlivým 
obchodným praktikám. Takéto riziká môžu 
vznikať napríklad zakladaním falošných 
účtov, používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
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platformy. ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné a 
primerané prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu 
a predchádzali úmyselnej manipulácii 
a zneužívaniu služieb vrátane šírenia 
nezákonného obsahu a obmedzovali ho, 
ako aj prispôsobenie svojich 
rozhodovacích procesov alebo úpravu 
obchodných podmienok a zabezpečenie 
toho, aby boli politiky v oblasti 
moderovania obsahu a spôsob ich 
presadzovania pre používateľov úplne 
transparentné. Môžu do nich zahrnúť aj 
nápravné opatrenia, ako napríklad 
zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s 
konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, 
ako napríklad zlepšenie viditeľnosti 
spoľahlivých informačných zdrojov. Veľmi 
veľké online platformy môžu posilniť svoje 
vnútorné procesy alebo dohľad nad 
ktoroukoľvek zo svojich činností, najmä 
pokiaľ ide o odhaľovanie systémových 
rizík. Môžu tiež iniciovať alebo 
zintenzívniť spoluprácu s dôveryhodnými 
nahlasovateľmi, organizovať školenia a 
výmeny skúseností s organizáciami 
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súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

dôveryhodných nahlasovateľov a 
spolupracovať s inými poskytovateľmi 
služieb, a to aj iniciovaním vzniku kódexov 
správania alebo iných samoregulačných 
opatrení či pripojením sa k existujúcim 
kódexom alebo opatreniam. Všetky prijaté 
opatrenia by mali byť v súlade s 
požiadavkami tohto nariadenia týkajúcimi 
sa náležitej starostlivosti a mali by byť 
účinné a vhodné na zmiernenie zistených 
špecifických rizík v záujme ochrany 
verejného poriadku, ochrany súkromia a 
boja proti podvodným a klamlivým 
obchodným praktikám a mali by byť 
primerané vzhľadom na hospodársku 
kapacitu veľmi veľkej online platformy a 
potrebu predísť zbytočným obmedzeniam 
využívania jej služieb, pričom by mali 
náležite zohľadňovať potenciálne 
negatívne účinky na základné práva 
príjemcov služieb.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a príslušných 
verejných aktérov by mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
overenie nezávislými odborníkmi by sa 

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
overenie nezávislými odborníkmi by sa 
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veľmi veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie 
akýchkoľvek doplnkových záväzkov 
vyplývajúcich z kódexov správania a 
krízových protokolov zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého auditu. 
Audítorovi by mali by poskytnúť prístup k 
všetkým relevantným údajom potrebným 
na riadne vykonanie auditu. Audítori by 
mali mať možnosť využívať aj iné zdroje 
objektívnych informácií vrátane štúdií 
preverených výskumných pracovníkov. 
Audítori by mali zaručiť dôvernosť, 
bezpečnosť a integritu informácií, napr. 
obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri 
plnení svojich úloh, a mali by mať 
potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Audítori 
by mali byť nezávislí, aby boli schopní 
vykonávať svoje úlohy primeraným a 
dôveryhodným spôsobom. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

veľké online platformy mali za 
dodržiavanie povinností stanovených v 
tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie 
akýchkoľvek doplnkových záväzkov 
vyplývajúcich z kódexov správania a 
krízových protokolov zodpovedať 
prostredníctvom nezávislého auditu. 
Audítorovi by mali by poskytnúť prístup k 
všetkým relevantným údajom potrebným 
na riadne vykonanie auditu. Audítori by 
mali mať možnosť využívať aj iné zdroje 
objektívnych informácií vrátane štúdií 
výskumných pracovníkov preverených 
príslušnými orgánmi. Audítori by mali 
zaručiť dôvernosť, bezpečnosť a integritu 
informácií, napr. obchodných tajomstiev, 
ktoré získajú pri plnení svojich úloh, a mali 
by mať potrebné odborné znalosti v oblasti 
riadenia rizík a technickú spôsobilosť na 
vykonávanie auditu algoritmov. Audítori 
by mali byť nezávislí, aby boli schopní 
vykonávať svoje úlohy primeraným a 
dôveryhodným spôsobom. Ak ich 
nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali 
by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 

(61) Audítorská správa by mala byť 
nezávislá a odôvodnená, aby poskytla 
zmysluplný obraz o vykonaných 
činnostiach a záveroch, ku ktorým sa 
dospelo. Mala by prispieť k vypracovaniu 
opatrení, ktoré veľmi veľká online 
platforma prijíma na plnenie svojich 
povinností podľa tohto nariadenia, a 
prípadne by v nej mali byť navrhnuté 
zlepšenia týchto opatrení. Spolu s 
posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb a výboru. Mala by 
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stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 
v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

obsahovať audítorské stanovisko založené 
na záveroch získaných z audítorských 
dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo 
poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov 
vyplýva, že veľmi veľká online platforma 
plní povinnosti stanovené v tomto 
nariadení alebo prípadne všetky záväzky, 
ktoré prijala na základe kódexu správania 
alebo krízového protokolu, a to najmä tým, 
že identifikuje, hodnotí a zmierňuje 
systémové riziká, ktoré predstavuje jej 
systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť 
do správy poznámky, ktoré nemajú 
podstatný vplyv na výsledok auditu, malo 
by sa kladné stanovisko doplniť 
pripomienkami. Záporné stanovisko by sa 
malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, 
že veľmi veľká online platforma nie je v 
súlade s týmto nariadením alebo neplní 
prijaté záväzky.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
vplyv na schopnosť príjemcov získavať 
informácie a vstupovať s nimi do interakcie 
online. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri 
rozširovaní určitých posolstiev, virálnom 
šírení informácií a stimulácii online 
správania. Veľmi veľké online platformy 
by preto mali zabezpečiť, aby príjemcovia 
boli náležite informovaní a aby mohli 
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aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

ovplyvniť to, ktoré informácie sa im 
predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62a) Veľmi veľká online platforma by 
spájaním reklamy s obsahom nahratým 
používateľmi mohla nepriamo viesť k 
speňažovaniu a podpore nezákonného 
obsahu alebo obsahu, ktorý je v rozpore 
s jej obchodnými podmienkami, čím by 
hrozilo značné poškodenie povesti 
nákupcov reklamného priestoru. S cieľom 
zabrániť takýmto praktikám by veľmi 
veľké online platformy mali, a to aj 
prostredníctvom štandardných zmluvných 
záruk pre nákupcov reklamného 
priestoru, zabezpečiť, aby bol obsah, 
s ktorým sú reklamy spojené, zákonný 
a v súlade s ich obchodnými 
podmienkami. Okrem toho by veľmi 
veľké online platformy mali inzerentom 
umožniť priamy prístup k výsledkom 
auditov vykonávaných nezávisle a s 
cieľom hodnotenia záväzkov platforiem 
a ich nástrojov na ochranu povesti 
nákupcov reklamného priestoru 
(„bezpečnosť značiek“).

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť 
ich na základe ich správania v rámci 
online rozhrania platformy aj mimo neho 
si vyžadujú dôkladnejší verejný a 
regulačný dohľad. Na uľahčenie dohľadu a 
výskumu vznikajúcich rizík vyplývajúcich 
z distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami by 
mohli predstavovať osobitné riziká a 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy. Okrem toho 
by veľmi veľké online platformy mali 
označovať všetky známe falošné (tzv. 
deepfake) videá, zvukové nahrávky iné 
súbory.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, ako je 
šírenie nezákonného obsahu a jeho 
posilňovanie, údajov o presnosti, 
fungovaní a testovaní algoritmických 
systémov na moderovanie obsahu, 
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postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

odporúčacích systémov alebo reklamných 
systémov alebo údajov o postupoch 
a výstupoch moderovania obsahu alebo 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností v zmysle tohto nariadenia. Pre 
preklenutie informačných asymetrií a 
vytvorenie odolného systému zmierňovania 
rizika, informovanie online platforiem, 
koordinátorov digitálnych služieb, iných 
príslušných orgánov, Komisie a verejnosti 
sú mimoriadne dôležité skúmania 
výskumných pracovníkov o vývoji a 
závažnosti systémových rizík online. 
Týmto nariadením sa preto stanovuje 
rámec na poskytovanie informácií alebo 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení, ak majú význam pre výskumný 
projekt. Všetky žiadosti o poskytnutie 
informácií alebo o prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Minimálne požiadavky na 
interoperabilitu pre veľmi veľké online 
platformy by mohli vytvoriť nové 
príležitosti na rozvoj inovačných služieb, 
obmedzenie efektu odkázanosti na 
existujúce platformy spôsobeného 
sieťovým účinkom, a preto zlepšiť 
hospodársku súťaž a možnosť výberu pre 
používateľov. S cieľom uľahčiť slobodný 
výber príjemcov medzi rôznymi službami 
by sa mala zvážiť interoperabilita pre 
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priemyselne štandardné prvky veľmi 
veľkých online platforiem. Takáto 
interoperabilita by mohla umožniť 
príjemcom vybrať si službu na základe jej 
funkčnosti a vlastností.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k 
vypracovaniu kódexov správania, ktoré 
prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. 
Hoci vykonávanie kódexov správania by 
malo byť merateľné a podliehať verejnému 
dohľadu, nemalo by to oslabovať 
dobrovoľnú povahu týchto kódexov a 
slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť 
sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých 
okolností je dôležité, aby veľmi veľké 
online platformy spolupracovali pri 
vypracúvaní osobitných kódexov správania 
a aby ich dodržiavali. Nič v tomto 
nariadení nebráni iným poskytovateľom 
služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej 
starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a 
využívať usmernenia Komisie a výboru 
tak, že sa budú podieľať na rovnakých 
kódexoch správania.

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k 
vypracovaniu kódexov správania, ktoré 
prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia, 
ako aj k súladu online platforiem 
s ustanoveniami týchto kódexov. Hoci 
vykonávanie kódexov správania by malo 
byť merateľné a podliehať verejnému 
dohľadu, nemalo by to oslabovať 
dobrovoľnú povahu týchto kódexov a 
slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť 
sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých 
okolností je dôležité, aby veľmi veľké 
online platformy spolupracovali pri 
vypracúvaní osobitných kódexov správania 
a aby ich dodržiavali. Nič v tomto 
nariadení nebráni iným poskytovateľom 
služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej 
starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a 
využívať usmernenia Komisie a výboru 
tak, že sa budú podieľať na rovnakých 
kódexoch správania.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
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mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 
takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to 
prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, 
či online platforma porušila povinnosti 
stanovené v tomto nariadení.

mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie, nezákonný obsah alebo 
manipulatívne a nekalé činnosti. Patria sem 
koordinované operácie zamerané na šírenie 
informácií vrátane dezinformácií, ako je 
používanie botov alebo falošných účtov na 
vytváranie falošných alebo zavádzajúcich 
informácií, niekedy s cieľom dosiahnuť 
ekonomický zisk, ktoré sú obzvlášť 
škodlivé pre zraniteľných príjemcov 
služieb, napríklad pre deti. Pokiaľ ide o 
tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na 
zmiernenie rizika považovať dodržiavanie 
príslušného kódexu správania zo strany 
veľmi veľkej online platformy. Ak online 
platforma bez riadneho vysvetlenia 
odmietne výzvu Komisie, aby sa podieľala 
na uplatňovaní takéhoto kódexu správania, 
mohlo by sa to prípadne zohľadniť pri 
rozhodovaní o tom, či online platforma 
porušila povinnosti stanovené v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom, ako aj Kódex postupov proti 
šíreniu dezinformácií. Ako sa uvádza v 
akčnom pláne pre európsku demokraciu, 
Komisia konkrétne v prípade Kódexu 
postupov proti šíreniu dezinformácií vydá 

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom.
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usmernenia na posilnenie tohto kódexu.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 
vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 
ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností, najmä čo 
sa týka spôsobov prenosu príslušných 
informácií. Zapojením širokého spektra 
zainteresovaných strán by sa malo 
dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali 
širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, 
účinné a poskytovali najvyššiu úroveň 
používateľskej ústretovosti, aby povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti mohli plniť 
svoj účel.

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo 
všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, 
medzi ktorých patria aj 
sprostredkovateľské služby spájajúce 
vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ 
ide o reklamu, mali by kódexy správania 
podporovať a dopĺňať povinnosti online 
platforiem a veľmi veľkých online 
platforiem týkajúce sa transparentnosti, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby 
sa zabezpečili flexibilné a účinné 
mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie 
dodržiavania týchto povinností. Zapojením 
širokého spektra zainteresovaných strán by 
sa malo dosiahnuť, aby tieto kódexy 
správania mali širokú podporu, boli 
technicky spoľahlivé, účinné a poskytovali 
najvyššiu úroveň používateľskej 
ústretovosti, aby povinnosti týkajúce sa 
transparentnosti mohli plniť svoj účel.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečili 
fyzickú prítomnosť na území jedného z 
členských štátov, je potrebné zaistiť 
jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, 
ktorého právomoc sa na týchto 
poskytovateľov vzťahuje na účely 

(76) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečili 
fyzickú prítomnosť na území jedného z 
členských štátov, je potrebné zaistiť 
jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, 
ktorého právomoc sa na týchto 
poskytovateľov vzťahuje na účely 
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presadzovania pravidiel stanovených v 
kapitolách III a IV príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi. Na poskytovateľa 
by sa mala vzťahovať právomoc toho 
členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho 
hlavné sídlo, teda tam, kde poskytovateľ 
má svoje ústredie alebo registrované sídlo, 
v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné 
operácie a uskutočňuje prevádzková 
kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, 
ktorí nemajú sídlo v Únii, ale ponúkajú v 
Únii služby, a preto patria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by 
mal mať členský štát, v ktorom títo 
poskytovatelia vzhľadom na funkciu 
právnych zástupcov podľa tohto nariadenia 
vymenujú svojho právneho zástupcu. V 
záujme účinného uplatňovania tohto 
nariadenia by však všetky členské štáty 
mali mať právomoc vo vzťahu k 
poskytovateľom, ktorí neurčia právneho 
zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží 
zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal 
každý členský štát, ktorý vykonáva 
právomoc vo vzťahu k takýmto 
poskytovateľom, bez zbytočného odkladu 
informovať všetky ostatné členské štáty o 
opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto 
právomoci.

presadzovania pravidiel stanovených 
v kapitolách III a IV a článkoch 8 a 9 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Na 
poskytovateľa by sa mala vzťahovať 
právomoc toho členského štátu, v ktorom 
sa nachádza jeho hlavné sídlo, teda tam, 
kde poskytovateľ má svoje ústredie alebo 
registrované sídlo, v ktorom sa vykonávajú 
hlavné finančné operácie a uskutočňuje 
prevádzková kontrola. Pokiaľ ide o 
poskytovateľov, ktorí nemajú sídlo v Únii, 
ale ponúkajú v Únii služby, a preto patria 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
právomoc by mal mať členský štát, v 
ktorom títo poskytovatelia vzhľadom na 
funkciu právnych zástupcov podľa tohto 
nariadenia vymenujú svojho právneho 
zástupcu. V záujme účinného uplatňovania 
tohto nariadenia by však všetky členské 
štáty mali mať právomoc vo vzťahu k 
poskytovateľom, ktorí neurčia právneho 
zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží 
zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal 
každý členský štát, ktorý vykonáva 
právomoc vo vzťahu k takýmto 
poskytovateľom, bez zbytočného odkladu 
informovať všetky ostatné členské štáty o 
opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto 
právomoci.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
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vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu.

vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu. Členské štáty by mali 
zvážiť aj špecializovanú odbornú prípravu 
– v spolupráci s orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie – pre príslušné 
vnútroštátne orgány, najmä správne 
orgány, ktoré sú zodpovedné za vydávanie 
príkazov konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Členské štáty by mali vo svojom 
vnútroštátnom práve v súlade s právom 
Únie, a najmä s týmto nariadením a 
chartou, stanoviť podrobné podmienky a 
obmedzenia výkonu vyšetrovacích 
právomocí a právomocí v oblasti 
presadzovania práva svojich koordinátorov 
digitálnych služieb a prípadne iných 
príslušných orgánov podľa tohto 
nariadenia.

(78) Členské štáty by mali vo svojom 
vnútroštátnom práve v súlade s právom 
Únie, a najmä s týmto nariadením a 
chartou, stanoviť podrobné podmienky a 
obmedzenia výkonu vyšetrovacích 
právomocí a právomocí v oblasti 
presadzovania práva svojich koordinátorov 
digitálnych služieb a prípadne iných 
príslušných orgánov podľa tohto 
nariadenia. Komisia by s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť medzi členskými 
štátmi mala prijať usmernenia týkajúce 
sa postupov a pravidiel týkajúcich sa 
právomocí koordinátorov digitálnych 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v 
oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, elektronické komunikácie, 
audiovizuálne služby, odhaľovanie a 
vyšetrovanie colných podvodov 
poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana 
spotrebiteľa.

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie 
v oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, rešpektovanie duševného 
vlastníctva, hospodárska súťaž, 
elektronické komunikácie, audiovizuálne 
služby, odhaľovanie a vyšetrovanie 
colných podvodov poškodzujúcich 
rozpočet EÚ alebo ochrana spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(97a) Komisia by mala zabezpečiť, aby 
bola nezávislá a nestranná vo svojom 
rozhodovaní, pokiaľ ide o koordinátorov 
digitálnych služieb, ako aj poskytovateľov 
služieb podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(99) Komisia by predovšetkým mala 
mať prístup k všetkým relevantným 
dokumentom, údajom a informáciám 
potrebným na začatie a vedenie 
vyšetrovaní a na monitorovanie 

(99) Komisia by, ak dokáže predložiť 
dôvody o tom, že je presvedčená, že veľmi 
veľká online platforma nedodržiava 
požiadavky podľa tohto nariadenia, 
predovšetkým mala mať prístup k všetkým 
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dodržiavania príslušných povinností 
stanovených v tomto nariadení bez ohľadu 
na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje 
alebo informácie v držbe, a takisto bez 
ohľadu na ich formu alebo formát, 
pamäťové médium alebo konkrétne miesto, 
kde sú uložené. Komisia by mala mať 
možnosť priamo požadovať, aby dotknutá 
veľmi veľká online platforma alebo 
príslušné tretie strany alebo jednotlivci 
poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a 
informácie. Komisia by okrem toho mala 
mať možnosť vyžiadať si na účely tohto 
nariadenia akékoľvek relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby. Komisia 
by mala byť splnomocnená požadovať 
prístup k databázam a algoritmom 
príslušných osôb a vysvetlenia v súvislosti 
s nimi a vypočúvať s ich súhlasom všetky 
osoby, ktoré môžu mať užitočné 
informácie, a poskytnuté výpovede 
zaznamenať. Komisia by tiež mala byť 
splnomocnená vykonávať také kontroly, 
ktoré sú potrebné na presadzovanie 
príslušných ustanovení tohto nariadenia. 
Cieľom týchto vyšetrovacích právomocí je 
doplniť možnosť Komisie požiadať o 
pomoc koordinátorov digitálnych služieb a 
ďalšie orgány členských štátov, napríklad 
formou poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

relevantným dokumentom, údajom 
a informáciám potrebným na začatie 
a vedenie vyšetrovaní a na monitorovanie 
dodržiavania príslušných povinností 
stanovených v tomto nariadení bez ohľadu 
na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje 
alebo informácie v držbe, a takisto bez 
ohľadu na ich formu alebo formát, 
pamäťové médium alebo konkrétne miesto, 
kde sú uložené. Komisia by mala mať 
možnosť priamo požadovať, aby dotknutá 
veľmi veľká online platforma alebo 
príslušné tretie strany alebo jednotlivci 
poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje 
a informácie týkajúce sa týchto obáv. 
Komisia by okrem toho mala mať možnosť 
vyžiadať si na účely tohto nariadenia 
akékoľvek relevantné informácie od 
akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu 
alebo agentúry v členskom štáte alebo od 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej 
osoby. Komisia by mala byť splnomocnená 
požadovať prístup k databázam a 
algoritmom príslušných osôb a vysvetlenia 
v súvislosti s nimi a vypočúvať s ich 
súhlasom všetky osoby, ktoré môžu mať 
užitočné informácie, a poskytnuté 
výpovede zaznamenať. Komisia by tiež 
mala byť splnomocnená vykonávať také 
kontroly, ktoré sú potrebné na 
presadzovanie príslušných ustanovení tohto 
nariadenia. Cieľom týchto vyšetrovacích 
právomocí je doplniť možnosť Komisie 
požiadať o pomoc koordinátorov 
digitálnych služieb a ďalšie orgány 
členských štátov, napríklad formou 
poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 106 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(106a) V záujme podpory slobody prejavu 
a plurality médií online sa musí uznať 



PE693.594v02-00 412/1008 RR\1246056SK.docx

SK

význam redakčného obsahu a služieb, a 
od poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb vyžadovať, aby sa zdržali 
odstránenia, pozastavenia alebo 
znemožnenia prístupu k nemu. Z toho 
vyplýva, že poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali byť 
oslobodení od zodpovednosti za redakčný 
obsah a služby. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
zaviesť mechanizmy na uľahčenie 
praktického uplatňovania, napríklad 
označovanie zákonného redakčného 
obsahu a služieb poskytovateľmi obsahu. 
Poskytovateľov redakčného obsahu a 
služieb by mal identifikovať členský štát, v 
ktorom je poskytovateľ usadený. Títo 
poskytovatelia by sa mali chápať ako 
poskytovatelia vykonávajúci hospodársku 
činnosť v zmysle článkov 56 a 57 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá poskytovania 
sprostredkovateľských služieb na 
vnútornom trhu. Stanovujú sa ním najmä:

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá poskytovania 
sprostredkovateľských služieb s cieľom 
zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a 
zároveň zabezpečiť práva zakotvené v 
Charte základných práv Európskej únie, 
najmä slobodu prejavu a právo na 
informácie v otvorenej a demokratickej 
spoločnosti. Stanovujú sa ním najmä:

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 

b) stanoviť jednotné, primerané, 
harmonizované pravidlá bezpečného, 
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dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

predvídateľného, prístupného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) uľahčovať inovácie, podporovať 
digitálnu transformáciu, podnecovať 
hospodársky rast a vytvárať rovnaké 
podmienky pre digitálne služby v rámci 
vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) chrániť spotrebiteľov, ktorí 
využívajú služby, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
služby zasielania okamžitých správ 
používané na iné ako súkromné alebo 
nekomerčné účely.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) smernica 2010/13/ES; b) smernica 2010/13/ES zmenená 
smernicou 2018/1808/EÚ;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich práv;

c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich práv, 
najmä smernica (EÚ) 2019/790;

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) právne predpisy Únie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti 
výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 
2017/2394;

h) právne predpisy Únie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti 
výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 
2017/2394, nariadenia (EÚ) 2019/1020 
a nariadenia XXX (nariadenie 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov);

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) smernica (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno i b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) smernica 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia do... [ jedného roka od 
prijatia tohto nariadenia] uverejní 
usmernenia, pokiaľ ide o vzťahy medzi 
týmto nariadením a legislatívnymi aktmi 
uvedenými v odseku 5. V týchto 
usmerneniach sa objasnia všetky 
potenciálne konflikty medzi podmienkami 
a povinnosťami uvedenými v týchto 
legislatívnych aktoch, ktorý akt má 
prednosť v prípade, že opatrenia v súlade 
s týmto nariadením plnia povinnosti 
vyplývajúce z iného legislatívneho aktu, 
ako aj to, ktorý regulačný orgán je 
príslušný.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Zmluvné ustanovenia

Akékoľvek zmluvné ustanovenia medzi 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb a obchodníkom, komerčným 
používateľom alebo príjemcom jeho 
služieb, ktoré sú v rozpore s týmto 
nariadením, sú nevymáhateľné.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia



PE693.594v02-00 416/1008 RR\1246056SK.docx

SK

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) „aktívny koncový používateľ“ je 
jednotlivec, ktorý má úspešný prístup do 
online rozhrania a medzi ním, jeho 
výrobkom alebo službou dochádza k 
značnej interakcii;

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej alebo 
profesijnej činnosti;

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej, 
remeselnej alebo profesijnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba 
alebo každá právnická osoba bez ohľadu na 
to, či je v súkromnom alebo verejnom 
vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace 
s jej obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, 
a to aj prostredníctvom inej osoby 
konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba 
alebo každá právnická osoba bez ohľadu na 
to, či je v súkromnom alebo verejnom 
vlastníctve, ktorá koná na účely 
propagácie výrobkov a/alebo služieb 
súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou, 
a to aj prostredníctvom inej osoby 
konajúcej v jej mene alebo na jej účet, 
alebo každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá ponúka tovar, digitálny 
obsah alebo služby v komerčnom rozsahu;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – úvodná časť



RR\1246056SK.docx 417/1008 PE693.594v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „sprostredkovateľská služba“ je 
jedna z týchto služieb:

f) „sprostredkovateľská služba“ je 
jedna z týchto služieb informačnej 
spoločnosti:

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‒ služba „hosting“, ktorá pozostáva z 
uchovávania informácií poskytovaných 
príjemcom služby na jeho žiadosť;

‒ služba „hosting“, ktorá pozostáva z 
uchovávania informácií poskytovaných 
príjemcom služby na jeho žiadosť a ktorá 
nemá žiadnu  aktívnu úlohu pri 
spracúvaní údajov;

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 4 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‒ online platforma v zmysle 
vymedzenia v písmene h);

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 5 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‒ internetový vyhľadávač v zmysle 
vymedzenia v článku 2 bode 5 nariadenia 
(EÚ) 2019/1150;

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) „služby platformy na živé 
vysielanie“ sú služby informačnej 
spoločnosti, ktorých hlavným účelom 
alebo jedným z hlavných účelov je 
poskytnúť verejnosti prístup k zvukovému 
alebo obrazovému materiálu vysielanému 
naživo jej používateľmi a ktoré sa 
organizujú a propagujú na účely 
dosiahnutia zisku;

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane 
predaja produktov alebo poskytovania 
služieb, nie je v súlade s právnymi 
predpismi Únie alebo niektorého členského 
štátu, a to bez ohľadu na presný predmet 
alebo povahu týchto právnych predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nezákonný obsah, produkty, 
služby alebo činnosť vrátane finčných 
podvodov, nie je v súlade s právnymi 
predpismi Únie alebo trestnoprávnym, 
administratívnym alebo 
občianskoprávnym rámcom niektorého 
členského štátu, a to bez ohľadu na 
konkrétny predmet úpravy alebo povahu 
týchto právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 
technických dôvodov nemožno použiť bez 
tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej 

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý uchováva a 
verejne šíri informácie a optimalizuje svoj 
obsah, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
služby alebo funkcie hlavnej služby, ktorý 
z objektívnych a technických dôvodov 
nemožno použiť bez tejto hlavnej služby, a 
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služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

jeho začlenenie alebo funkcia do inej 
služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) „online trhovisko“ je služba, ktorá 
pomocou softvéru, vrátane webového sídla 
alebo aplikácie, prevádzkovaná 
obchodníkom alebo v jeho mene, 
umožňuje spotrebiteľom uzatvárať 
zmluvy na diaľku s inými obchodníkmi 
alebo so spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) „redakčná platforma“ je 
sprostredkovateľská služba, ktorá súvisí s 
tlačovou publikáciou v zmysle článku 2 
ods. 4 smernice (EÚ) 2019/790 alebo inou 
redakčnou mediálnou službou, a ktorá 
umožňuje používateľom diskutovať o 
témach, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú 
príslušných médií, alebo vyjadrovať sa k 
redakčnému obsahu, a ktorá je pod 
dohľadom redakčného tímu publikácie 
alebo iných redakčných médií;

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) „verejné šírenie“ je sprístupnenie 
informácií potenciálne neobmedzenému 
počtu tretích strán na žiadosť príjemcu 
služby, ktorý informácie poskytol;

i) „verejné šírenie“ je prevzatie 
aktívnej úlohy pri sprístupňovaní 
informácií významnému a potenciálne 
neobmedzenému počtu tretích strán na 
žiadosť príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol;

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) „deepfake“ je vytvorený alebo 
zmanipulovaný obrazový, audio alebo 
video obsah, ktorý sa výrazne podobá na 
existujúce osoby, objekty, miesta či iné 
subjekty alebo udalosti a osobe sa falošne 
javí ako autentický alebo pravdivý;

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
veľmi veľká online platforma používa na 
odporúčanie, klasifikovanie, priorizovanie 
alebo zoraďovanie konkrétnych informácií 
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dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

príjemcom služby vo svojom online 
rozhraní, a to aj v dôsledku vyhľadávania 
iniciovaného príjemcom alebo iného 
určenia relatívneho poradia alebo 
významnosti zobrazovaných informácií;

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb zamerané na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú 
príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s 
ich obchodnými podmienkami, a na boj 
proti takémuto obsahu alebo informáciám 
vrátane prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť tohto nezákonného obsahu 
alebo týchto informácií, ako je napríklad 
zhoršenie ich pozície, znemožnenie 
prístupu k nim alebo ich odstránenie, alebo 
schopnosť príjemcov poskytovať tieto 
informácie, ako napríklad zrušenie alebo 
zablokovanie konta príjemcu;

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb, 
automatizované alebo spracúvané osobou, 
zamerané na odhaľovanie a identifikáciu 
nezákonného obsahu alebo informácií, 
ktoré poskytujú príjemcovia služby a ktoré 
nie sú v súlade s ich obchodnými 
podmienkami, a na boj proti takémuto 
obsahu alebo informáciám vrátane 
prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú 
dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť tohto 
nezákonného obsahu alebo týchto 
informácií, ako je napríklad zhoršenie ich 
pozície, znemožnenie prístupu k nim alebo 
ich odstránenie, alebo schopnosť príjemcov 
poskytovať tieto informácie, ako napríklad 
zrušenie alebo zablokovanie konta 
príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

q) „obchodné podmienky“ sú všetky 
podmienky alebo špecifikácie bez ohľadu 
na ich názov alebo formu, ktorými sa riadi 
zmluvný vzťah medzi poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a ich 

q) „obchodné podmienky“ sú všetky 
podmienky alebo špecifikácie poskytované 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb bez ohľadu na ich názov alebo 
formu, ktorými sa riadi zmluvný vzťah 
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príjemcami. medzi poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb a ich 
príjemcami;

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „tmavý model“ je používateľské 
rozhranie navrhnuté alebo 
zmanipulované tak, aby malo značný 
účinok podvrátenia alebo narušenia 
autonómie, rozhodovania alebo výberu 
používateľa.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Súkromie na internete

1. Ak je to technicky možné, 
poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti umožní používanie tejto služby 
a platbu za ňu bez toho, aby 
zhromažďoval osobné údaje príjemcu.
2. Poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti spracúva osobné údaje 
týkajúce sa používania služby príjemcom 
len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
to, aby umožnil príjemcovi túto službu 
používať alebo aby mu mohol používanie 
tejto služby vyúčtovať. 

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby v 
komunikačnej sieti alebo z poskytovania 
prístupu ku komunikačnej sieti, 
poskytovateľ služby nie je zodpovedný za 
prenášané informácie pod podmienkou, že 
poskytovateľ:

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z prenosu informácií 
poskytovaných príjemcom služby 
v komunikačnej sieti alebo z poskytovania 
prístupu ku komunikačnej sieti, alebo zo 
zlepšenia bezpečnosti tohto prenosu, 
poskytovateľ služby nie je zodpovedný za 
prenášané informácie pod podmienkou, že 
poskytovateľ:

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo funkčne nezávislého 
správneho orgánu požiadať v súlade 
s právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo funkčne nezávislého 
správneho orgánu požiadať v súlade 
s právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia urýchlene koná, aby 
nezákonný obsah odstránil alebo k nemu 
znemožnil prístup.

b) po získaní takejto vedomosti 
urýchlene, rozhodne a trvalo odstráni 
nezákonný obsah odstránil alebo k nemu 
znemožní prístup, ak sa obsah alebo 
činnosť považujú za nezákonné podľa 
článku 2 písm. g).

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Bez toho, aby boli dotknuté 
osobitné lehoty stanovené v práve Únie 
alebo v rámci správnych alebo právnych 
rozhodnutí, poskytovatelia hostingových 
služieb čo najskôr po získaní skutočných 
vedomostí alebo vedomia odstránia alebo 
znemožnia prístup k nezákonnému 
obsahu a v každom prípade:
a) do 30 minút, ak sa nezákonný 
obsah týka živého vysielania športového 
alebo zábavného podujatia;
b) do 24 hodín, ak môže nezákonný 
obsah vážne narušiť verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie 
alebo môže vážne poškodiť zdravie alebo 
narušiť bezpečnosť spotrebiteľov;
c) do 72 hodín vo všetkých ostatných 
prípadoch, ak nezákonný obsah vážne 
nenarúša verejný poriadok, verejnú 
bezpečnosť, verejné zdravie, nepoškodzuje 
zdravie spotrebiteľov ani nenarúša ich 
bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak 
príjemca služby podlieha poskytovateľovi 
alebo je pod jeho kontrolou.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje: 

a) ak príjemca služby podlieha 
poskytovateľovi alebo je pod jeho 
kontrolou;

b) ak je hlavným účelom služby 
informačnej spoločnosti zapojenie sa do 
nezákonných činností alebo ich 
uľahčenie alebo ak poskytovateľ služby 
informačnej spoločnosti úmyselne 
spolupracuje s príjemcom služieb s 
cieľom vykonávať nezákonné činnosti.
c) ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb zohráva 
aktívnu úlohu napríklad pri poskytovaní, 
kontrole, optimalizácii, klasifikácii, 
organizácii, odkazovaní alebo propagácii 
obsahu.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, ak takáto online 
platforma predkladá konkrétnu informáciu 
alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu 
takým spôsobom, ktorý by viedol 
priemerného a primerane informovaného 
spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie 
alebo produkt či službu, ktoré sú 
predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online trhovísk, ak takéto 
trhovisko predkladá konkrétnu informáciu 
alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu 
takým spôsobom, ktorý by viedol 
priemerného a primerane informovaného 
spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie 
alebo produkt či službu, ktoré sú 
predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.
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Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo funkčne nezávislého 
správneho orgánu požiadať v súlade 
s právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie nezákonného 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia 
na dosiahnutie súladu s požiadavkami 
práva Únie vrátane tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb majú právo 
využiť výnimky zo zodpovednosti uvedené 
v článkoch 3, 4 a 5 aj vtedy, keď 
vykonávajú dobrovoľné vyšetrovania 
z vlastnej iniciatívy alebo iné činnosti 
zamerané na odhaľovanie, identifikáciu 
a odstraňovanie nezákonného obsahu alebo 
znemožnenie prístupu k nemu, alebo 
prijímajú potrebné opatrenia na dosiahnutie 
súladu s požiadavkami práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva, v súlade s právom 
Únie vrátane Charty základných práv 
Európskej únie a požiadaviek, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
 Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak 
sú sprostredkovateľské služby v súlade s 
povinnosťami náležitej starostlivosti 
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stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Dobrovoľné vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy nesmú viesť k ex ante 
kontrolným opatreniam založeným na 
automatizovaných nástrojoch na 
moderovanie obsahu.

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečia, 
aby opatrenia prijaté podľa odseku 1 boli 
účinné, konkrétne a cielené. Takéto 
opatrenia by mali sprevádzať primerané 
záruky, ako napríklad dohľad človeka, 
dokumentácia, sledovateľnosť alebo 
akékoľvek dodatočné opatrenia na 
zabezpečenie presného, 
nediskriminačného, primeraného a 
transparentného vyšetrovania z vlastnej 
iniciatívy, a nemali by viesť 
k nadmernému odstraňovaniu obsahu.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo povinnosti 
automatického monitorovania obsahu 
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alebo aktívnej povinnosti zisťovania 
skutočností

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

1. Poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb sa neukladá 
všeobecná povinnosť monitorovať 
informácie, ktoré títo poskytovatelia 
prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nie sú povinní používať 
automatizované nástroje na moderovanie 
obsahu.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie nebráni 
poskytovateľom v tom, aby ponúkali 
služby šifrované bez medzifáz. 
Poskytovanie takýchto služieb nie je 
dôvodom na určenie zodpovednosti alebo 
neprípustnosti výnimiek zo zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu individuálnemu 
nezákonnému obsahu prijatého 
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súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

a vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie vrátane Charty základných práv 
Európskej únie poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb bez 
zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý 
príkaz vydal, o tom, ako príkaz vykonali, 
pričom uvedú prijaté opatrenia, ako aj čas 
ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak poskytovateľ nemôže vykonať 
príkaz na odstránenie z dôvodu, že 
obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje 
dostatočné informácie na jeho vykonanie, 
bez zbytočného odkladu o tom informuje 
orgán, ktorý príkaz vydal.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– identifikácia príslušného 
justičného alebo správneho orgánu;

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– odkaz na právny základ príkazu;
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Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

– informácie o mechanizmoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10, 
alebo v úradnom jazyku členského štátu, 
ktorý vydal príkaz týkajúci sa konkrétneho 
prvku nezákonného obsahu. V takom 
prípade si kontaktné miesto môže od 
príslušného orgánu vyžiadať prepis do 
jazyka, ktorý uviedol poskytovateľ;

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) príkaz sa vydá len vtedy, ak nie sú 
k dispozícii žiadne iné účinné prostriedky 
na ukončenie alebo zákaz porušovania 
právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade 
s článkom 69 s cieľom stanoviť konkrétny 
vzor a formát pre takéto príkazy.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mali právo odvolať sa proti 
výkonu príkazu a vzniesť proti nemu 
námietky, a uľahčia využívanie tohto 
práva a prístup k nemu.

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté rozhodnutia civilného súdu ani 
požiadavky vnútroštátneho trestného 
procesného práva v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky na dôvernosť údajov 
a požiadavky obchodného tajomstva 
v súlade s právom Únie vrátane Charty 
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základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Komisia prijme vykonávacie akty, 
na základe ktorých zavedie európsky 
systém výmeny informácií umožňujúci 
bezpečnú komunikáciu a autentifikáciu 
autorizovaných príkazov medzi 
príslušnými orgánmi, koordinátormi 
digitálnych služieb a poskytovateľmi, ako 
sa uvádza v článku 8 ods. 1, článku 8a 
ods. 1 a článku 9 ods. 1. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 70.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Príkaz na obnovenie zákonného obsahu

1. Po prijatí príkazu prostredníctvom 
zabezpečeného komunikačného kanála na 
obnovu konkrétneho prvku alebo 
viacerých prvkov odstráneného obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb bez 
zbytočného odkladu informujú orgán, 
ktorý príkaz vydal, o tom, ako príkaz 
vykonali, pričom uvedú prijaté opatrenia, 
ako aj čas ich prijatia.
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2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príkazy uvedené v odseku 1 spĺňali tieto 
podmienky:
a) príkazy obsahujú tieto prvky:
i) odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje, prečo je predmetný obsah 
zákonný, s odkazom na konkrétne 
ustanovenie práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva, resp. rozhodnutie 
súdu;
ii) jeden alebo viac presných 
jednotných vyhľadávačov zdrojov 
a v prípade potreby ďalšie informácie 
umožňujúce identifikáciu predmetného 
zákonného obsahu;
iii) informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby, ktorý obsah 
odstránil, a príjemca služby, ktorý takýto 
obsah oznámil;
b) územnú pôsobnosť príkazu na 
základe uplatniteľných pravidiel práva 
Únie a vnútroštátneho práva vrátane 
charty a prípadne všeobecných zásad 
medzinárodného práva, ktorá nepresahuje 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľa; a
c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý poskytli a vydali príslušné 
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súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

vnútroštátne súdne alebo správne orgány 
na základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí 
a o tom, ako bol príkaz vykonaný. Ak 
príkaz nebol vykonaný, vo vyhlásení 
poskytovateľ vysvetlí dôvody, prečo 
informácie nemožno poskytnúť 
vnútroštátnemu súdnemu alebo 
správnemu orgánu, ktorý príkaz vydal.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak poskytovateľ nemôže dodržať 
príkaz na poskytnutie informácií, pretože 
obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje 
dostatočné informácie na jeho vykonanie, 
bez zbytočného odkladu informuje orgán, 
ktorý príkaz na informácie vydal.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje cieľ, na ktorý sa informácie 
požadujú, a prečo je požiadavka na 
poskytnutie informácií nevyhnutná a 
primeraná na určenie toho, či príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb dodržiavajú 
uplatniteľné pravidlá Únie alebo 
vnútroštátne pravidlá, okrem prípadov, keď 
takéto odôvodnenie nemožno poskytnúť z 
dôvodov súvisiacich s predchádzaním 
trestným činom, ich vyšetrovaním, 
odhaľovaním a stíhaním,

– odôvodnenie, na základe ktorého 
sa informácie požadujú, prečo je potrebná 
táto požiadavka a na určenie toho, či 
príjemcovia sprostredkovateľských služieb 
dodržiavajú uplatniteľné pravidlá Únie 
alebo vnútroštátne pravidlá, okrem 
prípadov, keď takéto odôvodnenie 
nemožno poskytnúť z úradných dôvodov 
súvisiacich s predchádzaním trestným 
činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a 
stíhaním;
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Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– identifikácia príslušného 
justičného alebo správneho orgánu;

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– odkaz na právny základ príkazu;

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

– informácie o mechanizmoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
už boli zhromaždené na účely 
poskytovania služby a ktoré má pod 
kontrolou;

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
už boli zákonne zhromaždené na účely 
poskytovania služby a ktoré má pod 
kontrolou, ako sú napríklad e-mailové 
adresy, telefónne čísla a iné kontaktné 
údaje potrebné na určenie súladu 
uvedeného v písmene a);
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Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10, 
alebo v úradnom jazyku členského štátu, 
ktorý vydal príkaz týkajúci sa konkrétneho 
prvku nezákonného obsahu. V takom 
prípade si kontaktné miesto môže od 
príslušného orgánu vyžiadať prepis do 
jazyka, ktorý uviedol poskytovateľ;

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) príkaz sa vydá len vtedy, ak na 
získanie tej istej konkrétnej informácie nie 
sú k dispozícii žiadne iné účinné 
prostriedky;

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po porade s výborom Komisia 
prijme delegované akty v súlade 
s článkom 69 s cieľom stanoviť konkrétny 
vzor a formát pre takéto príkazy. 
Zabezpečí, aby tento formát zodpovedal 
normám stanoveným v prílohe [XXX 
k nariadeniu o európskom príkaze na 
predloženie a uchovanie elektronických 
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dôkazov v trestných veciach].

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté rozhodnutia občianskoprávneho 
súdu ani požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade 
s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky na dôvernosť údajov 
a požiadavky obchodného tajomstva 
v  súlade s právom Únie vrátane Charty 
základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Povinnosti podľa tohto článku 
neukladajú poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb povinnosť 
zaviesť nové postupy sledovania 
profilovania pre príjemcov služby s 
cieľom vyhovieť pokynom na 
poskytovanie informácií.
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Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok -10 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -10
Výnimka z požiadaviek

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
požiadať Komisiu o udelenie výnimky 
z požiadaviek stanovených v kapitole III, 
a to po preukázaní, že sú:
a) mikropodnikmi, malými alebo 
strednými podnikmi v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES, a to aj pri 
vykonávaní svojich činností na 
neziskovom základe alebo v rámci úlohy 
vo verejnom záujme, alebo;
b) strednými podnikmi v zmysle 
prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES bez 
akéhokoľvek systémového rizika 
súvisiaceho s nezákonným obsahom. 
Poskytovatelia predložia opodstatnené 
dôvody svojej žiadosti;
c) redakčnými platformami v zmysle 
článku 2 písm. ha) tohto nariadenia; 
2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
vykonávajú svoje činnosti na neziskovom 
základe alebo vo verejnom záujme, sú 
nezávislí od akéhokoľvek subjektu, ktorý 
na účely tohto článku vykonáva svoju 
činnosť na ziskovom základe;
3. Komisia takúto žiadosť preskúma 
a po porade s výborom môže udeliť 
výnimku od požiadaviek tejto kapitoly, a to 
v celom rozsahu alebo čiastočne.
4. Komisia môže na žiadosť výboru, 
poskytovateľa alebo z vlastnej iniciatívy 
preskúmať udelenú výnimku a úplne 
alebo čiastočne ju odvolať.
5. Komisia vedie zoznam všetkých 
udelených výnimiek a ich podmienok 
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a sprístupní tento zoznam verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu za svojho právneho zástupcu 
v jednom z členských štátov, v ktorých 
poskytovateľ ponúka svoje služby.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu za svojho právneho zástupcu 
v jednom z členských štátov, v ktorých 
poskytovateľ ponúka svoje služby, a to čo 
najskôr, ak už existujú, alebo pred 
založením. Členské štáty môžu požadovať 
od veľmi veľkých online platforiem, aby v 
príslušnej krajine určili právneho 
zástupcu.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb oprávnia 
svojich právnych zástupcov na to, aby sa 
na nich popri samotných poskytovateľoch 
alebo namiesto nich obracali orgány 
členských štátov, Komisia a výbor vo 
všetkých otázkach potrebných na 
prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie 
rozhodnutí vydaných v súvislosti s týmto 
nariadením. Na spoluprácu s orgánmi 
členských štátov, Komisiou a výborom a 
na dodržiavanie uvedených rozhodnutí 
vybavia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb svojich 
právnych zástupcov potrebnými 
právomocami a zdrojmi.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb oprávnia 
svojich právnych zástupcov na to, aby sa 
na nich popri samotných poskytovateľoch 
alebo namiesto nich obracali orgány 
členských štátov, Komisia a výbor vo 
všetkých otázkach potrebných na 
prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie 
rozhodnutí vydaných v súvislosti s týmto 
nariadením. S cieľom zaručiť náležitú a 
včasnú spoluprácu s orgánmi členských 
štátov, Komisiou a výborom a súlad s 
uvedenými rozhodnutiami vybavia 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb svojich právnych zástupcov 
potrebnými právomocami a zdrojmi.
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Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Meno, adresu, adresu elektronickej 
pošty a telefónne číslo svojho právneho 
zástupcu oznámia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom má tento právny 
zástupca pobyt alebo je usadený. 
Zabezpečia, aby boli tieto informácie 
aktuálne.

4. Meno, poštovú adresu, adresu 
elektronickej pošty a telefónne číslo svojho 
právneho zástupcu oznámia poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom má tento právny 
zástupca pobyt alebo je usadený. 
Zabezpečia, aby boli tieto informácie 
aktuálne. Koordinátor digitálnych služieb 
v členskom štáte, v ktorom má tento 
právny zástupca pobyt alebo v ktorom je 
usadený, vynaloží po prijatí týchto 
informácií primerané úsilie na posúdenie 
ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa v 
zmysle vymedzenia podľa odporúčania 
2003/361/ES považujú za mikropodniky 
alebo malé podniky a ktorým sa po 
vynaložení primeraného úsilia nepodarilo 
získať služby právneho zástupcu, by mali 
mať možnosť požiadať koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má podnik v úmysle určiť 
právneho zástupcu, aby uľahčil ďalšiu 
spoluprácu a odporučil možné riešenia 
vrátane možností kolektívneho zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Poskytovatelia online služieb 
sociálnych sietí, ktorí sa v súlade 
s článkom 25 považujú za veľmi veľké 
online platformy, určia právneho 
zástupcu, ktorý bude na žiadosť 
koordinátora digitálnych služieb 
členských štátov, v ktorom tento 
poskytovateľ ponúka svoje služby, 
podliehať povinnostiam stanoveným 
v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh 154

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 zabezpečia, 
aby ich obchodné podmienky zakazovali 
príjemcom ich služieb poskytovať obsah, 
ktorý nie sú v súlade s právom Únie alebo s 
vnútroštátnym právom členského štátu, v 
ktorom sú tieto informácie dostupné.

Obchodné podmienky musia zahŕňať 
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, 
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jednoduchým, zrozumiteľným 
a jednoznačným jazykom a verejne 
dostupné v ľahko prístupnom formáte, v 
jazykoch, v ktorých sa poskytuje služba a 
zahŕňať archív s možnosťou 
vyhľadávania predchádzajúcich verzií 
s dátumom uplatňovania obchodných 
podmienok poskytovateľa. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb poskytnú 
príjemcom služieb stručné a ľahko 
čitateľné zhrnutie obchodných 
podmienok vrátane informácií 
o dostupných prostriedkoch nápravy 
a možnostiach výnimiek v prípade 
potreby.

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv 
príjemcov služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zabezpečia, 
aby obmedzenia, ktoré zavedú v súvislosti 
s využívaním svojich služieb, týkajúce sa 
informácií poskytnutých príjemcami 
služby, boli navrhnuté s náležitým 
ohľadom na základné práva zakotvené v 
charte.

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb presadzujú dodatočné obmedzenia 
uvedené v prvom pododseku dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak veľmi veľké online platformy 
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v zmysle článku 25 tohto nariadenia inak 
umožňujú šírenie tlačových publikácií 
verejnosti v zmysle článku 2 ods. 4 
smernice (EÚ) 2019/790 a 
audiovizuálnych mediálnych služieb v 
zmysle článku 1 písm. a) smernice (EÚ) 
2018/1808, takéto platformy nesmú 
odstrániť ani znemožniť prístup 
k takémuto obsahu alebo k súvisiacej 
službe, ani do nich inak zasahovať, 
pozastaviť alebo ukončiť súvisiaci účet na 
základe údajnej nezlučiteľnosti takéhoto 
obsahu s jeho obchodnými podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Koordinátor digitálnych služieb 
každého členského štátu má právo 
požiadať veľmi veľké online platformy, 
aby uplatňovali opatrenia a nástroje 
moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania a ľudskej 
kontroly, ktoré odrážajú sociálno-
kultúrny kontext členského štátu. Rámec 
pre túto spoluprácu, ako aj jej osobitné 
opatrenia sa môžu ustanoviť vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
a oznámia sa Komisii.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb sa zdržia 
akýchkoľvek tmavých modelov alebo 
iných techník na podporu prijímania 
obchodných podmienok vrátane súhlasu 
so zdieľaním osobných a iných ako 
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osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Koordinátor digitálnych služieb 
každého členského štátu môže 
prostredníctvom vnútroštátnych právnych 
predpisov žiadať od veľmi veľkej online 
platformy spoluprácu s koordinátorom 
digitálnych služieb daného členského 
štátu pri riešení prípadov zahŕňajúcich 
odstránenie obsahu, ktorý bol odstránený 
omylom.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Všeobecné opatrenia na posudzovanie 

rizík a zmiernenie rizika
1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posúdia 
potenciálne zneužitie alebo iné riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania 
svojich služieb v Únii. Takéto všeobecné 
posúdenie rizika je prispôsobené ich 
službám a zahŕňa prinajmenšom riziká 
súvisiace so šírením nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb a obsah, ktorý 
by mohol mať negatívny vplyv na 
potenciálnych príjemcov služby.
2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb sa vždy, 
keď je to možné, snažia zaviesť 
zodpovedajúce, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia identifikovaných 
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rizík v súlade s platnými právnymi 
predpismi a ich obchodnými 
podmienkami.
3. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb na 
požiadanie vysvetlia príslušnému 
koordinátorovi digitálnych služieb, ako 
vykonali toto posúdenie rizika a aké 
opatrenia na zmiernenie rizika prijali.
4. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
navrhovaní, fungovaní a využívaní svojich 
služieb osobitne zohľadňujú akýkoľvek 
skutočný, potenciálny alebo predvídateľný 
negatívny vplyv na základné práva, 
rodovú rovnosť a ochranu maloletých a 
osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasné, ľahko prístupné, 
zrozumiteľné a podrobné správy 
o akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré 
počas príslušného obdobia uskutočnili. 
Správy sú k dispozícii vo vyhľadávacích 
archívoch. Tieto správy podľa vhodnosti 
obsahujú najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov v prípade, ak je 
to možné, rozdelených podľa druhu 
dotknutého nezákonného obsahu vrátane 
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s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených 
v týchto príkazoch;

príkazov vydaných v súlade s článkami 8 
a 9 a o priemernom čase potrebnom na 
informovanie orgánu vydávajúceho príkaz 
o jeho prijatí a čase potrebnom na 
vykonanie činnosti stanovenej v tomto 
príkaze;

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
opatrení;

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, počte oznámení predložených 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
akýchkoľvek opatreniach prijatých na 
základe týchto oznámení rozlíšených podľa 
toho, či sa opatrenie prijalo na základe 
zákona alebo obchodných podmienok 
poskytovateľa;

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, ak je identifikovateľný, základe týchto 
sťažností, rozhodnutiach prijatých v 
súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb zabezpečí, 
aby totožnosti, ako napríklad ochranná 
známka/logo alebo iné charakteristické 
vlastnosti obchodných používateľov, ktorí 
poskytujú tovar, obsah alebo služby, ako 
sú ochranná známka, logo alebo iné 
charakteristické vlastnosti, bola zreteľne 
viditeľná spolu s ponúkaným tovarom 
alebo službami.

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa sprístupnia verejnosti, 
výročné správy o transparentnosti 
uvedené v odseku 1 nezahŕňajú 
informácie, ktorými môžu byť dotknuté 
prebiehajúce činnosti v oblasti 
predchádzania uverejňovaniu 
nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý 
je v rozpore s obchodnými podmienkami 
poskytovateľa hostingových služieb, jeho 
odhaľovania a odstraňovania.

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 a
Podoba online rozhrania

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb sa zdržia 
narúšania alebo porušovania 
autonómneho rozhodovania alebo 
slobodného výberu príjemcov služby 



PE693.594v02-00 448/1008 RR\1246056SK.docx

SK

prostredníctvom podoby, funkcie alebo 
spôsobu fungovania svojich online 
rozhraní alebo ich častí. Poskytovatelia sa 
najmä zdržia:
a) zvyšovania videľnosti niektorej 
z možností pri žiadosti príjemcu služby 
o súhlas alebo rozhodnutie;
b) opakovaných žiadostí o súhlas so 
spracovaním údajov alebo žiadostí o 
zmenu nastavenia alebo konfigurácie 
služby po tom, ako sa príjemca služby už 
rozhodol;
c) sťažovania alebo zvyšovania 
časovej náročnosti pre príjemcu služby po 
odmietnutí súhlasu v porovnaní s 
udelením súhlasu so spracovaním údajov;
d) sťažovania postupov zrušenia 
služby v porovnaní s postupmi 
prihlasovania sa do tejto služby.
2. Výber alebo rozhodnutie prijaté 
príjemcom služby pomocou online 
rozhrania, ktoré nespĺňa požiadavky 
uvedené v odseku 1 tohto článku, 
nepredstavuje súhlas v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2016/679.
3. Komisia uverejní úradné 
usmernenia so zoznamom špecifických 
modelov podoby, ktoré sú považované za 
porušujúce alebo narúšajúce autonómiu, 
rozhodovanie alebo výber príjemcov 
služby.

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 b
Dodržiavanie povinností online trhovísk

Online trhoviská zabezpečujú súlad s 
povinnosťami stanovenými v tomto 
nariadení, aby sa ciele príslušnej 
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povinnosti dosiahli účinným spôsobom.
Nedodržanie povinností stanovených v 
nariadení môže mať vplyv na možnosť 
online trhu využívať oslobodenie od 
zodpovednosti stanovené v článku 5 ods. 
1. 

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Kapitola III – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné ustanovenia uplatniteľné na 
poskytovateľov hostingových služieb 
vrátane online platforiem

Dodatočné ustanovenia uplatniteľné na 
poskytovateľov hostingových služieb 
vrátane online platforiem a poskytovateľov 
služieb platforiem na živé vysielanie a 
služieb zasielania okamžitých správ 
používaných na iné než súkromné alebo 
neziskové účely.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení výlučne 
elektronickým spôsobom.

1. Služby zasielania okamžitých správ 
používané na iné než súkromné alebo 
nekomerčné účely a poskytovatelia 
hostingových služieb vrátane online 
platforiem zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah alebo obsah porušujúci 
ich zmluvné podmienky, v ich službe. 
Tieto mechanizmy musia byť ľahko 
prístupné, používateľsky ústretové, jasne 
viditeľné na rozhraní služby hostingu, 
používateľsky ústretové a umiestnené v 
blízkosti daného obsahu, čím umožnia 
predkladanie oznámení výlučne 
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elektronickým spôsobom v jazyku 
jednotlivca alebo subjektu 
predkladajúceho oznámenie.

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

2. Oznámenia predložené podľa 
mechanizmu uvedeného v odseku 1 musia 
byť také, aby uľahčovali predkladanie 
dostatočne presných a primerane 
odôvodnených oznámení, na základe 
ktorých môže obozretný hospodársky 
subjekt zistiť nezákonnosť dotknutého 
obsahu so zmluvnými podmienkami. Na 
tento účel poskytovatelia prijmú opatrenia 
potrebné na to, aby umožnili a uľahčili 
predkladanie oznámení obsahujúcich 
všetky tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vysvetlenie dôvodov, prečo 
jednotlivec alebo subjekt považuje 
predmetné informácie za nezákonný obsah;

a) dostatočne podložené vysvetlenie 
dôvodov, prečo jednotlivec alebo subjekt 
považuje predmetné informácie za 
nezákonný obsah alebo obsah, ktorý je v 
rozpore so zmluvnými podmienkami 
poskytovateľa;

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej polohy b) jasné uvedenie elektronickej polohy 
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týchto informácií, najmä presnej adresy 
alebo adries URL, a v prípade potreby aj 
dodatočné informácie umožňujúce 
identifikáciu nezákonného obsahu;

týchto informácií umožňujúce 
identifikáciu nezákonného obsahu, alebo 
prečo je obsah ako obchodná 
známka/logo alebo iné charakteristické 
znaky v rozpore so zmluvnými 
podmienkami poskytovateľa;

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, na základe ktorých 
môže obozretný hospodársky poskytovateľ 
posúdiť nezákonnosť predmetného 
obsahu, sa považujú za oznámenia, ktoré 
vedú na účely článku 5 k získaniu 
skutočnej vedomosti alebo povedomia, 
pokiaľ ide o dotknutú konkrétnu 
informáciu.

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

6. Služby posielania okamžitých 
správ používané na iné než súkromné 
alebo nekomerčné účely a poskytovatelia 
hostingových služieb vrátane online 
platforiem bez toho, aby bol dotknutý 
článok 5 ods. 1 písm. b) spracujú všetky 
oznámenia, ktoré v rámci mechanizmov 
uvedených v odseku 1 dostanú, a včas, 
dôsledne a objektívne, v každom prípade 
do 72 hodín, prijímajú rozhodnutia vo 
vzťahu k informáciám, ktorých sa 
oznámenia týkajú, rýchlo, 
nediskriminačne a v každom prípade 
najneskôr do 72 hodín. Ak sa prijme 
rozhodnutie o odstránení alebo 
deaktivácii obsahu, poskytovatelia 
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hostingových služieb môžu prijať všetky 
potrebné opatrenia na to, aby zabránili 
opätovnému zobrazeniu rovnakého alebo 
porovnateľného nezákonného obsahu v 
rámci ich služieb. Uplatňovanie tohto 
odseku nevedie k žiadnej všeobecnej 
povinnosti monitorovania a podlieha 
ľudskému preskúmaniu. Ak na toto 
spracovanie alebo rozhodovanie používajú 
automatizované prostriedky, informácie o 
ich použití uvedú v oznámení uvedenom v 
odseku 4. To znamená najmä kľúčové 
informácie o príslušnom postupe, použitej 
technológii a kritériách a odôvodnení na 
podporu rozhodnutia, ako aj logiku 
prípadného automatizovaného 
rozhodovania.

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Poskytovatelia hostingových 
služieb bez zbytočného odkladu a 
najneskôr do termínov stanovených v 
článku 5 od prijatia oznámenia informujú 
spotrebiteľov, ktorí si zakúpili nezákonn0 
produkty od okamihu ich nahratia na 
webové sídlo poskytovateľa do okamihu, 
keď platforma na základe platného 
oznámenia vyradila produkt z ponuky. 
Tieto opatrenia nesmú viesť k novým 
povinnostiam poskytovateľov týkajúcim 
sa profilovania, sledovania alebo 
identifikácie.

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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6 b. Ak poskytovatelia hostingových 
služieb, služby platforiem na živé 
vysielanie a služieb posielania okamžitých 
správ, ktoré sa používajú na iné ako 
súkromné alebo nekomerčné účely, 
predtým odstránili, znemožnili alebo 
deaktivovali prístup k nezákonnému 
obsahu v dôsledku oznámenia a platného 
postupu podávania sťažností, ktoré 
neviedli k úspešnému odvolaniu, môžu 
prijať akékoľvek rozumné, primerané 
opatrenia na zablokovanie, deaktiváciu 
alebo trvalé odstránenie nezákonného 
obsahu alebo akéhokoľvek rovnakého 
obsahu.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6c. Odstránenie, vymazanie alebo 
deaktivácia prístupu vymedzené v odseku 
6 sa môže zrušiť týmito opatreniami: 
úspešné odvolanie alebo súdne 
rozhodnutie súdu s právomocou v 
členskom štáte, Všeobecného súdu alebo 
Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6d. Tento článok sa nevzťahuje na 
redakčný obsah poskytnutý obchodníkom, 
ktorý preberá redakčnú zodpovednosť za 
tento obsah a dodržiava pravidlá, ktoré sú 
v súlade s právom Spoločenstva a 
vnútroštátnym právom.
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Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 Článok 14 a
Dôveryhodní nahlasovatelia Dôveryhodní nahlasovatelia

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými 
nahlasovateľmi prostredníctvom 
mechanizmov uvedených v článku 14 
spracúvali a aby sa o nich rozhodovalo 
prednostne a bezodkladne.

1. Online platformy a poskytovatelia 
hostingových služieb prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými 
oznamovateľmi prostredníctvom 
mechanizmov uvedených v článku 14 
okamžite spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo bez toho, aby bolo dotknuté 
vykonávanie mechanizmu podávania 
sťažností a nápravy.

2. Štatút dôveryhodných 
nahlasovateľov podľa tohto nariadenia 
udeľuje na žiadosť akýchkoľvek subjektov 
koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, ak 
žiadateľ preukázal, že spĺňa všetky tieto 
podmienky:

2. Štatút dôveryhodných 
oznamovateľov podľa tohto nariadenia 
udeľuje na žiadosť akýchkoľvek subjektov 
koordinátor digitálnych služieb členského 
štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, ak 
žiadateľ preukázal, že spĺňa všetky tieto 
podmienky, bez toho, aby bolo dotknuté 
vykonávanie mechanizmu podávania 
sťažností a nápravy:

a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť na účely odhaľovania, 
identifikácie a oznamovania nezákonného 
obsahu;

a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť, ktoré by sa mohli vykonávať 
v jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch na účely odhaľovania, identifikácie 
a oznamovania nezákonného obsahu, ako 
aj úmyselnej manipulácie a využívania 
služby v zmysle článku 26 ods. 1 písm. c);

b) zastupuje kolektívne záujmy a nie 
je závislý od žiadnej online platformy;

b) zastupuje kolektívne záujmy alebo 
ako nositeľ práv a nie je závislý od žiadnej 
online platformy, orgánu presadzovania 
práva alebo inej vládnej alebo relevantnej 
komerčnej entity;

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
včasného, dôsledného a objektívneho 
predkladania oznámení.

c) svoju činnosť vykonáva na účely 
včasného, dôsledného a objektívneho 
predkladania oznámení a je nezávislý, a pri 
plnom rešpektovaní základných práv, ako 
je sloboda prejavu a právo na informácie, 
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a je nezávislý;
ca) aspoň raz ročne zverejňuje jasnú, 
ľahko zrozumiteľnú a podrobnú správu o 
akýchkoľvek oznámeniach predložených 
v súlade s článkom 14 počas príslušného 
obdobia. V správe sa uvedie zoznam 
oznámení zoradený podľa totožnosti 
poskytovateľa hostingových služieb, typ 
údajného nezákonného obsahu alebo 
obsahu porušujúceho zmluvné 
podmienky, a aké opatrenia poskytovateľ 
prijal. Okrem toho sa v správach uvedú 
vzťahy medzi dôveryhodným 
nahlasovateľom a akoukoľvek online 
platformou, orgánom presadzovania 
práva alebo inou vládnou alebo 
relevantnou komerčnou entitou, a 
vysvetlia sa v nej prostriedky, ktorými si 
dôveryhodný nahlasovateľ zachováva 
svoju nezávislosť.
2a. Podmienky stanovené v odseku 2 
umožňujú, aby oznámenia dôveryhodných 
oznamovateľov postačovali na okamžité 
odstránenie obsahu, ktorý nahlásili, alebo 
znemožnenie prístupu k nemu.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa. Toto 
oznámenie zahŕňa geografický rozsah, v 
rámci ktorého bola spôsobilosť 
dôveryhodného nahlasovateľa uznaná na 
základe schválenia konkrétnym 
koordinátorom digitálnych služieb a 
informácií o odborných znalostiach a 
spôsobilosti deklarovaných dôveryhodným 
nahlasovateľom.
3a. Členské štáty môžu subjekty, 
ktorým bol štatút dôveryhodných 
nahlasovateľov udelený v inom členskom 
štáte, uznávať za dôveryhodných 
nahlasovateľov na svojom území. Výbor 
môže na žiadosť členského štátu udeliť 
dôveryhodným nahlasovateľom štatút 
európskeho dôveryhodného 
nahlasovateľa v súlade s článkom 
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48 ods. 2. Komisia vedie register 
európskych dôveryhodných 
nahlasovateľov.

4. Komisia informácie uvedené v 
odseku 3 uverejní vo verejne dostupnej 
databáze, ktorú priebežne aktualizuje. 

4. Komisia informácie uvedené v 
odseku 3 uverejní vo verejne dostupnej 
databáze, ktorú priebežne aktualizuje.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma alebo 
poskytovateľ hostingových služieb 
informácie o tom, že dôveryhodný 
oznamovateľ prostredníctvom 
mechanizmov uvedených v článku 14 
predložil značný počet nedostatočne 
presných alebo nedostatočne podložených 
alebo nesprávnych oznámení, alebo 
oznámení porušujúcich základné práva 
príjemcu alebo zameraných na narušenie 
hospodárskej súťaže, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
oznamovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 
vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného nahlasovateľa.

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 
vrátane informácií poskytnutých online 
platformou alebo poskytovateľom 
hostingových služieb podľa odseku 5 
usúdi, že subjekt už nespĺňa podmienky 
stanovené v odseku 2, štatút zruší. 
Koordinátor digitálnych služieb môže tiež 
zohľadniť všetky dôkazy, podľa ktorých 
subjekt využil svoje postavenie na 
narušenie hospodárskej súťaže. Pred 
zrušením štatútu poskytne koordinátor 
digitálnych služieb subjektu príležitosť 
reagovať na zistenia vyšetrovania a na 
zámer koordinátora zrušiť štatút subjektu 
ako dôveryhodného nahlasovateľa.

7. Komisia môže po konzultácii s 
výborom vydať usmernenia na pomoc 

7. Komisia po konzultácii s výborom 
vydá usmernenia na pomoc online 
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online platformám a koordinátorom 
digitálnych služieb pri uplatňovaní 
odsekov 5 a 6.

platformám a koordinátorom digitálnych 
služieb pri uplatňovaní odsekov 2, 4a, 6 a 
7.

(Článok 19 sa vkladá za článok 14 a mení sa.)

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez 
ohľadu na prostriedky použité na 
odhalenie, identifikáciu alebo odstránenie 
týchto informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a na dôvod svojho 
rozhodnutia informuje najneskôr v čase 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu o 
tomto rozhodnutí príjemcu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť, 
znemožniť k nim prístup alebo inak 
obmedziť ich viditeľnosť, bez ohľadu na 
prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií, znemožnenie prístupu k nim 
alebo zníženie ich viditeľnosti a na dôvod 
svojho rozhodnutia informuje najneskôr v 
čase odstránenia alebo znemožnenia 
prístupu alebo obmedzenia viditeľnosti, o 
tomto rozhodnutí príjemcu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak po odstránení konkrétnych 
informácií alebo znemožnení prístupu k 
nim nasleduje prenos týchto konkrétnych 
informácií v súlade s článkom 15a, 
povinnosť informovať príjemcu uvedená 
v odseku 1 tohto článku sa môže odložiť o 
obdobie šiestich týždňov, aby sa 
nezasahovalo do prípadného 
prebiehajúceho vyšetrovania trestného 
činu. Obdobie šiestich týždňov možno 
obnoviť len na základe odôvodneného 
rozhodnutia príslušného orgánu, ktorému 
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boli zaslané konkrétne informácie.

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií, znemožnenie 
prístupu k nim, obmedzenie ich 
viditeľnosti a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu alebo obmedzenia 
viditeľnosti;

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia rozhodnutia a 
odôvodnenia uvedené v odseku 1 vo 
verejne prístupnej databáze spravovanej 
Komisiou. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia rozhodnutia a 
odôvodnenia uvedené v odseku 1 v 
databáze spravovanej Komisiou, ktorá je 
prístupná vnútroštátnym a európskym 
orgánom. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Odseky 2, 3 a 4 sa neuplatňujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky. Okrem 
toho sa uvedené odseky neuplatňujú na 
podniky, ktoré predtým spĺňali podmienky 
na získanie statusu mikropodniku alebo 
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malého podniku v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES počas 
dvanástich mesiacov po strate tohto 
statusu.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Uchovávanie obsahu a súvisiacich údajov 
a povinný prenos konkrétnych informácií
1. Poskytovatelia hostingových 
služieb uchovávajú nezákonný obsah, 
ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup v dôsledku 
moderovania obsahu alebo príkazu konať 
proti konkrétnemu prvku nezákonného 
obsahu, ako sa uvádza v článku 8, ako aj 
všetky súvisiace údaje odstránené v 
dôsledku odstránenia takéhoto 
nezákonného obsahu, ktoré sú potrebné 
na:
a) administratívne alebo súdne 
preskúmanie alebo mimosúdne urovnanie 
sporu vo veci rozhodnutia o odstránení 
nezákonného obsahu a súvisiacich údajov 
alebo znemožnení prístupu k nim; alebo
b) predchádzanie trestným činom, ich 
odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie.
2. Nezákonný obsah uvedený v tomto 
článku je obsah súvisiaci s obchodovaním 
s ľuďmi a detskou pornografiou, ako aj 
obsah, ktorý verejne podnecuje k násiliu 
namierenému proti skupine osôb alebo 
členovi takejto skupiny vymedzenej na 
základe rasy, farby pleti, náboženského 
vyznania, predkov alebo národného alebo 
etnického pôvodu v súlade s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/913/SVV1aa 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/36/EÚ1b.
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3. Poskytovatelia hostingových 
služieb uchovávajú nezákonný obsah a 
súvisiace údaje podľa odseku 1 počas 
šiestich mesiacov od dátumu ich 
odstránenia alebo znemožnenia prístupu k 
nim. Nezákonný obsah sa na žiadosť 
príslušného orgánu alebo súdu uchováva 
počas ďalšieho stanoveného obdobia iba 
vtedy, ak je to potrebné na účely 
prebiehajúceho správneho alebo súdneho 
preskúmania podľa odseku 1 písm. a), a 
len na čas potrebný na uvedené 
preskúmania.
4. Poskytovatelia hostingových 
služieb zabezpečia, aby sa na nezákonný 
obsah a súvisiace údaje uchovávané 
podľa odseku 1 vzťahovali primerané 
technické a organizačné záruky. Týmito 
technickými a organizačnými zárukami sa 
zabezpečí, aby uložený nezákonný obsah 
a súvisiace údaje boli prístupné 
a spracúvané len na účely uvedené 
v odseku 1 a aby bola zabezpečená vysoká 
úroveň bezpečnosti dotknutých osobných 
údajov. Poskytovatelia hostingových 
služieb v prípade potreby preskúmajú 
a aktualizujú tieto záruky.
5. Poskytovatelia hostingových 
služieb postúpia príslušným orgánom 
členských štátov nezákonný obsah, ktorý 
bol odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup, bez ohľadu na to, či 
je takéto odstránenie alebo znemožnenie 
prístupu výsledkom dobrovoľného 
moderovania obsahu alebo uplatnenia 
mechanizmu oznamovania a prijímania 
opatrení uvedeného v článku 14. Prenos 
tohto nezákonného obsahu sa 
uskutočňuje za týchto podmienok:
a) nezákonný obsah uvedený v 
odseku 2 tohto článku; a
b) príslušným orgánom činným v 
trestnom konaní na prijímanie takéhoto 
nezákonného obsahu je orgán členského 
štátu, v ktorom má osoba, ktorá 
sprístupnila nezákonný obsah, bydlisko 
alebo sídlo, alebo je orgánom 
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presadzovania práva orgán členského 
štátu, v ktorom má poskytovateľ 
hostingových služieb sídlo alebo v ktorom 
má svojho právneho zástupcu, alebo 
poskytovateľ hostingových služieb 
informuje Europol;
c) ak je poskytovateľ hostingových 
služieb veľmi veľkou online platformou v 
súlade s oddielom 4 kapitoly III, pri 
prenose nezákonného obsahu uvedie 
označenie, že nezákonný obsah 
predstavuje ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb.
6. Každý členský štát oznámi Komisii 
zoznam svojich príslušných orgánov 
presadzovania práva na účely odseku 5.
_______________
1a Rámcové rozhodnutie Rady 
2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji 
proti niektorým formám a prejavom 
rasizmu a xenofóbie prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 
6.12.2008, s. 55).
1b Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV 
(Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15b
Oznamovanie podozrení zo závažných 

trestných činov
1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb dozvie o akýchkoľvek 
informáciách, ktoré vedú k podozreniu, že 
došlo k závažnému trestnému činu, 
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ktorého dôsledkom je ohrozenie života 
alebo bezpečnosti osôb, dochádza k nemu 
alebo je pravdepodobné, že k nemu dôjde, 
o svojom podozrení bezodkladne 
informuje orgány presadzovania práva 
alebo súdne orgány dotknutého členského 
štátu alebo členských štátov a poskytne 
všetky dostupné relevantné informácie.
2. Ak poskytovateľ hostingových 
služieb nedokáže s primeranou istotou 
identifikovať dotknutý členský štát, 
informuje orgány presadzovania práva 
členského štátu, v ktorom má sídlo alebo v 
ktorom má svojho právneho zástupcu, 
alebo informuje Europol. 
3. Informácie získané orgánom 
presadzovania práva alebo súdnym 
orgánom členského štátu v súlade s 
odsekom 1 sa nesmú použiť na žiadny iný 
účel než na ten, ktorý priamo súvisí s 
oznámeným individuálnym závažným 
trestným činom.
4. Na účely tohto článku je 
dotknutým členským štátom ten členský 
štát, v ktorom existuje podozrenie, že 
došlo k závažnému trestnému činu, že k 
nemu dochádza alebo pravdepodobne 
dôjde, alebo členský štát, v ktorom má 
podozrivý zo spáchania závažného 
trestného činu pobyt alebo sa v ňom 
nachádza, alebo členský štát, v ktorom má 
pobyt alebo sa nachádza obeť údajného 
závažného trestného činu.
5. Na účely tohto článku každý 
členský štát oznámi Komisii zoznam 
svojich príslušných orgánov 
presadzovania práva alebo justičných 
orgánov.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 15 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 15c
Zásady riadenia obsahu

1. Riadenie obsahu sa vykonáva 
spravodlivým, zákonným a 
transparentným spôsobom. Príslušné 
postupy riadenia musia byť vhodné, 
primerané druhu a veľkosti obsahu, 
relevantné a musia sa obmedzovať na to, 
čo je nevyhnutné vzhľadom na účely, na 
ktoré sa obsah riadi. Platformy na 
hosťovanie obsahu sú zodpovedné za 
zabezpečenie toho, aby ich postupy 
riadenia obsahu boli spravodlivé, 
transparentné a primerané.
2. Používatelia nesmú byť vystavení 
diskriminačným praktikám, využívaniu 
ani vylúčeniu na účely moderovania 
obsahu zo strany platforiem na 
hosťovanie obsahu, ako je odstraňovanie 
obsahu vytvoreného používateľmi z 
dôvodu výzoru, etnického pôvodu, rodu, 
sexuálnej orientácie, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku, 
tehotenstva alebo výchovy detí, jazyka 
alebo spoločenskej triedy.
3. Platformy na hosťovanie obsahu 
poskytnú používateľom dostatočné 
informácie o ich profiloch spracovania 
obsahu a o individuálnych kritériách, 
podľa ktorých pre nich tieto platformy 
vykonávajú spracovanie obsahu, a to aj 
informácie o tom, či a na aké účely sa 
používajú algoritmy.
4. Platformy na hosťovanie obsahu 
poskytnú používateľom primeraný stupeň 
vplyvu na obsah, ktorý je pre nich 
viditeľný, vrátane možnosti odmietnuť 
akékoľvek spracovanie obsahu. 
Používatelia predovšetkým nesmú byť 
vystavení spracovaniu obsahu bez ich 
slobodne vyjadreného, výslovného, 
informovaného a jednoznačného 
predchádzajúceho súhlasu.
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Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky v 
zmysle vymedzenia v odporúčaní 
2003/361/ES a na online platformy, ktoré 
sa nepovažujú za mikropodniky alebo 
malé podniky, a ktoré nie sú vlastnené 
subjektmi usadenými mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby, ako aj jednotlivcom 
alebo subjektom, ktoré predložili 
oznámenie, počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti rozhodnutiam prijatým 
online platformou nekonať po prijatí 
oznámenia a proti nasledujúcim 
rozhodnutiam prijatým online platformou z 
dôvodu, že informácie poskytnuté 
príjemcami sú nezákonným obsahom alebo 
nie sú v súlade s jej obchodnými 
podmienkami:

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
neodstránení, pozastavení možnosti kúpy 
alebo prenájmu informácií alebo o 
znemožnení prístupu k informáciám alebo 
o obmedzení ich viditeľnosti;

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozhodnutia o úplnom alebo 
čiastočnom pozastavení alebo ukončení 
poskytovania služby príjemcom;

b) rozhodnutia o tom, či úplne alebo 
čiastočne pozastaviť alebo ukončiť 
poskytovanie služby príjemcom alebo nie;

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu.

c) rozhodnutia o tom, či zablokovať 
alebo zrušiť konto príjemcu alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozhodnutia tom, či obmedziť 
schopnosti speňažiť obsah poskytnutý 
príjemcami alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) rozhodnutia online trhovísk o 
pozastavení poskytovania ich služieb 
obchodníkom;

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) rozhodnutia, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňujú prístup príjemcu k 
významným prvkom pravidelných služieb 
platformy;

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) rozhodnutia nekonať po prijatí 
oznámenia;

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) rozhodnutia o tom, či uplatňovať 
dodatočné označenia alebo dodatočné 
informácie o obsahu poskytovanom 
príjemcami alebo nie;

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Keď po rozhodnutí o odstránení 
alebo znemožnení prístupu k informáciám 
nasleduje prenos týchto informácií v 
súlade s článkom 15a, lehota v dĺžke 
najmenej šiestich mesiacov uvedená v 
odseku 1 tohto článku začína plynúť 
dňom, keď bol príjemca informovaný v 
súlade s článkom 15 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a nesvojvoľne a 
bez zbytočného odkladu. Ak sťažnosť 
obsahuje dostatočné dôvody na to, aby sa 
online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
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informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy.

informujú sťažovateľov a jednotlivcov 
alebo orgány, ktoré predložili odkaz na 
žiadosť sťažovateľa, o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy. Rozhodnutie 
uvedené v tomto odseku obsahuje aj:
– informácie o tom, či sa 
rozhodnutie uvedené v odseku 1 prijalo na 
základe ľudskej kontroly;
– v prípade, že rozhodnutie uvedené 
v odseku 1 bolo potvrdené, podrobné 
vysvetlenie toho, ako sú informácie, 
ktorých sa sťažnosť týka, v rozpore s 
podmienkami platformy alebo prečo 
online platforma považuje informácie za 
nezákonné.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Online platformy zabezpečia, aby 
sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov.

5. Online platformy zabezpečia, aby 
príjemcovia služieb sa mohli obrátiť na 
fyzickú kontaktnú osobu v čase podávania 
sťažnosti a aby sa rozhodnutia uvedené v 
odseku 4 neprijímali výlučne na základe 
výstupov z automatizovaných 
prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Online platformy zabezpečia, aby 
príjemcovia služieb mali k dispozícii 
všetky relevantné informácie týkajúce sa 
rozhodnutí prijatých vnútorným 
mechanizmom riešenia sťažností na účely 
dosiahnutia nápravy prostredníctvom 
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orgánu na mimosúdne riešenie sporov 
podľa článku 18 alebo na súde.

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia služieb, ktorých sa 
týkajú rozhodnutia uvedené v článku 17 
ods. 1, majú právo vybrať si na riešenie 
sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí 
vrátane sťažností, ktoré nebolo možné 
vyriešiť prostredníctvom vnútorného 
systému vybavovania sťažností uvedeného 
v danom článku, akýkoľvek orgán 
mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 
cieľom vyriešiť spor online platformy v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme.

1. Po vyčerpaní vnútorných 
mechanizmov na vybavovanie sťažností 
majú príjemcovia služieb, jednotlivci 
alebo subjekty, ktoré predložili 
oznámenia, ktorých sa týkajú rozhodnutia 
uvedené v článku 17 ods. 1, právo vybrať 
si na riešenie sporov týkajúcich sa týchto 
rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré nebolo 
možné vyriešiť prostredníctvom 
vnútorného systému vybavovania sťažností 
uvedeného v danom článku, akýkoľvek 
orgán mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 
cieľom vyriešiť spor online platformy v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme.

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým pododsekom nie je dotknuté právo 
dotknutého príjemcu na využitie súdneho 
prostriedku nápravy rozhodnutia v súlade s 
uplatniteľným právom.

Prvým pododsekom nie je dotknuté právo 
dotknutého príjemcu na využitie súdneho 
prostriedku nápravy rozhodnutia v súlade s 
uplatniteľným právom. Súdne nápravné 
prostriedky proti rozhodnutiu orgánu pre 
mimosúdne riešenie sporov sa vzťahujú 
na online platformu, a nie na orgán na 
riešenie sporov.

Pozmeňujúci návrh 206
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa príjemca snaží vyriešiť 
viaceré sťažnosti, každá strana môže 
požiadať, aby orgán mimosúdneho 
riešenia sporov vybavil a vyriešil tieto 
sťažnosti v jedinom rozhodnutí o spore.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na žiadosť orgánu mimosúdneho 
riešenia sporov koordinátor digitálnych 
služieb členského štátu, v ktorom má orgán 
sídlo, tento orgán certifikuje, ak orgán 
preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:

2. Koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má orgán sídlo, 
tento orgán certifikuje, ak orgán preukáže, 
že spĺňa všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) je nestranný a nezávislý od online 
platforiem, ako aj od príjemcov služieb 
poskytovaných online platformami;

a) je nestranný a nezávislý od online 
platforiem, ako aj od príjemcov služieb 
poskytovaných online platformami vrátane 
aspektov ako sú finančné zdroje a 
zamestnanci, a je právne oddelený a 
funkčne nezávislý od vlády členského 
štátu alebo akéhokoľvek iného verejného 
alebo súkromného subjektu, ako aj osôb 
alebo subjektov, ktoré predložili 
oznámenia;

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie sporov je ľahko dostupné 
prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie;

c) riešenie sporov je ľahko dostupné, 
a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, prostredníctvom technológií 
elektronickej komunikácie;

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v jednom úradnom 
jazyku Únie;

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným, pre osoby so zdravotným 
postihnutím prístupným a nákladovo 
efektívnym spôsobom a aspoň v jednom 
úradnom jazyku Únie;

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami, ktoré sú ľahko a verejne 
prístupné.

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátor digitálnych služieb v prípade 
potreby v certifikáte uvedie konkrétne 
záležitosti, ktorých sa odborné znalosti 
orgánu týkajú, a úradný jazyk alebo jazyky 
Únie, v ktorých je orgán schopný riešiť 
spory, ako sa uvádza v prvom pododseku 

Koordinátor digitálnych služieb v prípade 
potreby v certifikáte uvedie konkrétne 
záležitosti, ktorých sa odborné znalosti 
orgánu týkajú, a úradný jazyk alebo jazyky 
Únie, v ktorých je orgán schopný riešiť 
spory, ako sa uvádza v prvom pododseku 
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písm. b) a d). písm. b) a d).

Certifikované orgány mimosúdneho 
riešenia sporov ukončia konanie o riešení 
sporu v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky, ktoré orgán účtuje za riešenie 
sporu, musia byť primerané a v žiadnom 
prípade nesmú presiahnuť náklady na 
riešenie sporu.

Poplatky, ktoré orgán účtuje za riešenie 
sporu, musia byť primerané a v žiadnom 
prípade nesmú presiahnuť náklady na 
riešenie sporu. Postupy mimosúdneho 
riešenia sporov by mali byť pre príjemcu 
prednostne bezplatné.

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky alebo mechanizmy používané na 
ich určovanie oznámia certifikované 
orgány mimosúdneho riešenia sporov 
príjemcovi služieb a príslušnej online 
platforme pred začatím riešenia sporu.

Informácie o poplatkoch alebo 
mechanizmoch používaných na ich 
určovanie uverejnia certifikované orgány 
mimosúdneho riešenia sporov.

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Rozhodnutia prijaté orgánom pre 
mimosúdne riešenie sporov nie sú 
napadnuteľné iným orgánom na 
mimosúdne riešenie sporov a o riešení 
konkrétneho sporu sa môže rokovať len v 
jednom orgáne na mimosúdne riešenie 
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sporov.

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 a
Požiadavky na prístupnosť online 

platforiem
1. Poskytovatelia online platforiem, 
ktorí ponúkajú služby v Únii, zabezpečia, 
aby navrhovali a poskytovali služby 
v súlade s požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v oddiele III, oddiele IV, 
oddiele VI a oddiele VII prílohy I 
k smernici (EÚ) 2019/882.
2. Poskytovatelia online platforiem 
vypracujú potrebné informácie v súlade 
s prílohou V k smernici (EÚ) 2019/882, 
ako aj informácie, formuláre a opatrenia 
poskytované podľa tohto nariadenia, 
a vysvetlia, ako tieto služby spĺňajú 
uplatniteľné požiadavky na prístupnosť. 
Tieto informácie sa verejnosti 
sprístupňujú vrátane spôsobom, ktorý je 
prístupný pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Poskytovatelia online 
platforiem uchovávajú tieto informácie po 
celý čas poskytovania služieb.
3. Poskytovatelia online platforiem, 
ktorí ponúkajú služby v Únii, zabezpečia 
zavedenie postupov tak, aby bolo 
poskytovanie služieb v súlade 
s uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb primerane 
zohľadní zmeny v povahe poskytovania 
služby, zmeny uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť a zmeny 
v harmonizovaných normách alebo 
technických špecifikáciách, na základe 
ktorých sa vyhlasuje, že služba spĺňa 
požiadavky na prístupnosť.
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4. Poskytovatelia online platforiem 
prijmú v prípade nesúladu nevyhnutné 
nápravné opatrenia na uvedenie služby do 
súladu s uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť.
5. Poskytovatelia online platforiem 
na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného orgánu poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie potrebné na 
preukázanie súladu služby 
s uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť. Na žiadosť tohto orgánu 
s ním spolupracujú pri každom prijatom 
opatrení s cieľom zaručiť súlad služby 
s uvedenými požiadavkami.
6. Platí predpoklad, že online 
platformy, ktoré sú v súlade 
s harmonizovanými normami alebo ich 
časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy 
v Úradnom vestníku Európskej únie, 
dodržiavajú požiadavky na prístupnosť 
stanovené v tomto nariadení, pokiaľ sa 
tieto normy alebo ich časti vzťahujú na 
tieto požiadavky.
7. Platí predpoklad, že online 
platformy, ktoré sú v nesúlade 
s technickými špecifikáciami alebo ich 
časťami prijatými v smernici (EÚ) 
2019/882, dodržiavajú požiadavky na 
prístupnosť stanovené v tomto nariadení, 
pokiaľ sa tieto technické špecifikácie 
alebo ich časti vzťahujú na tieto 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb a online platformy na vymedzený 
čas a po vydaní predchádzajúceho 
varovania umožnia, pozastavia alebo 
ukončia poskytovanie svojich služieb 
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príjemcom služby, ktorí opakovane 
poskytujú nezákonný obsah. Online 
platforma môže požiadať koordinátora 
digitálnych služieb o podporu pri 
stanovení frekvencie pozastavenia účtu, 
ktorá sa považuje za nevyhnutnú, a pri 
stanovení obdobia pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Online trhoviská uverejnia 
informácie o obchodníkoch, ktorých 
činnosť bola pozastavená podľa odseku 1 
tohto článku, ktoré boli zhromaždené v 
súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a) v 
databáze uvedenej v článku 15 ods. 4. Po 
skončení pozastavenia činnosti by sa 
údaje z tejto databázy mali vymazať.

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný 
čas a po vydaní predchádzajúceho 
varovania prerušia spracúvanie oznámení a 
sťažností podaných prostredníctvom 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení a interných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Poskytovatelia hostingových 
služieb a online platformy po vydaní 
aspoň troch predchádzajúcich varovaní 
na vymedzený čas prerušia alebo ukončia 
spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 220
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy v jednotlivých 
prípadoch a včas, dôsledne a objektívne 
posúdia, či sa príjemca, jednotlivec, 
subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, pričom 
zohľadnia všetky relevantné skutočnosti a 
okolnosti, ktoré vyplývajú z informácií 
dostupných online platforme. Medzi 
uvedené okolnosti patria aspoň tieto:

3. Poskytovatelia hostingových 
služieb a online platformy v jednotlivých 
prípadoch a včas, dôsledne a objektívne 
posúdia, či sa príjemca, jednotlivec, 
subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, pričom 
zohľadnia všetky relevantné skutočnosti 
a okolnosti, ktoré vyplývajú z im 
dostupných informácií. Medzi uvedené 
okolnosti patria aspoň tieto:

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) absolútny počet položiek zjavne 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

a) absolútny počet položiek 
nezákonného obsahu alebo 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa.

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa, ak je 
identifikovateľný.

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3a. Pozastavenia uvedené v odsekoch 
1 a 2 možno vyhlásiť za trvalé, ak
a) existujú vynútiteľné dôvody 
právneho alebo verejného poriadku 
vrátane prebiehajúcich vyšetrovaní 
trestných činov odôvodňujú vyhýbanie sa 
alebo odkladanie oznámenia príjemcovi;
b) odstránené položky boli súčasťou 
vysokoobjemových kampaní s cieľom 
zavádzať používateľov alebo 
manipulovať úsilie o moderovanie obsahu 
platformy; alebo
c) odstránené položky súviseli s 
obsahom, na ktorý sa vzťahuje smernica 
2011/93/EÚ alebo smernica (EÚ) 
2017/541.

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Posúdenie musia vykonávať 
kvalifikovaní zamestnanci s osobitnou 
odbornou prípravou o uplatniteľnom 
právnom rámci.

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
4 nariadenia (EÚ) 2019/1150, 
poskytovatelia hostingových služieb 
urobia všetko, čo je v ich silách, aby 
zabezpečili, že používatelia, ktorým bola 
služba pozastavená, ju nebudú môcť 
opätovne používať dovtedy, kým sa toto 
pozastavenie nezruší.
Ak online platforma prestane poskytovať 
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svoje služby obchodnému používateľovi, 
najmenej 15 dní pred nadobudnutím 
účinnosti ukončenia poskytne tomuto 
používateľovi dôvody svojho rozhodnutia 
a informuje ho o možnosti napadnúť 
rozhodnutie podľa článku 17.

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb a online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – druhý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku je dotknutým 
členským štátom ten členský štát, v ktorom 
existuje podozrenie, že došlo k trestnému 
činu, že k nemu dochádza alebo 
pravdepodobne dôjde, alebo členský štát, v 
ktorom má podozrivý zo spáchania 
trestného činu pobyt alebo sa v ňom 
nachádza, alebo členský štát, v ktorom má 
pobyt alebo sa nachádza obeť údajného 
trestného činu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 228

Návrh nariadenia
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Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pokiaľ informovaný orgán neurčí 
inak, prevádzkovateľ obsah odstráni 
alebo k nemu znemožní prístup. Všetok 
obsah a súvisiace údaje zachová najmenej 
šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Informácie získané orgánom 
presadzovania práva alebo súdnym 
orgánom členského štátu v súlade s 
odsekom 1 sa nesmú použiť na žiadny iný 
účel než na ten, ktorý priamo súvisí s 
oznámeným individuálnym závažným 
trestným činom.

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh nariadenia
Článok 22 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sledovateľnosť obchodníkov Sledovateľnosť obchodníkov na online 
trhoviskách

Pozmeňujúci návrh 231

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, zabezpečí, aby 
obchodníci mohli využívať jej služby na 

1. Online trhovisko zabezpečí, aby 
profesionálni obchodníci mohli využívať 
jej služby na propagáciu posolstiev o 
produktoch alebo službách alebo na ich 
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propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie:

ponúkanie spotrebiteľom nachádzajúcim sa 
v Únii len vtedy, ak pred použitím svojich 
služieb získa online trhovisko tieto 
informácie:

Pozmeňujúci návrh 232

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje o bankovom účte 
obchodníka, ak je obchodník fyzickou 
osobou;

c) údaje o platobnom účte 
obchodníka;

Pozmeňujúci návrh 233

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051 alebo 
akéhokoľvek príslušného aktu práva Únie;

d) názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051 
alebo [článku XX nariadenia o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov] alebo akéhokoľvek 
príslušného aktu práva Únie;

_________________ _________________
51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) čestné vyhlásenie obchodníka, 
ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty 
alebo služby, ktoré sú v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami práva Únie.

f) čestné vyhlásenie obchodníka, 
ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty 
alebo služby, alebo obsah vrátane 
reklamy, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými 
pravidlami práva Únie.

Pozmeňujúci návrh 235

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online 
databázu alebo online rozhranie, ktoré 
sprístupnili členské štáty alebo Únia, 
alebo požiada obchodníka o poskytnutie 
podporných dokumentov zo spoľahlivých 
zdrojov.

2. Online trhovisko po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú tieto 
informácie spoľahlivé, a to 
prostredníctvom žiadostí adresovaných 
obchodníkovi o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 236

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak online platforma zistí náznaky 
toho, že akákoľvek informácia uvedená v 
odseku 1 získaná od dotknutého 
obchodníka je nepresná alebo neúplná, 
požiada obchodníka, 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.

3. Ak online trhovisko zistí náznaky 
toho, že informácie podľa odseku 1 bode 
f) sú nepresné, odstráni výrobok alebo 
službu priamo zo svojej online platformy a 
ak je akákoľvek iná informácia uvedená v 
odseku 1 získaná od dotknutého 
obchodníka je nepresná alebo neúplná, 
požiada online trhovisko obchodníka, aby 
informáciu v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie presnosti a úplnosti všetkých 
informácií opravil, a to bezodkladne alebo 
v lehote stanovenej právnymi predpismi 
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Únie a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak obchodník uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, online platforma 
pozastaví poskytovanie svojej služby 
obchodníkovi dovtedy, kým žiadosti 
nevyhovie.

Ak obchodník uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, prevádzkovatelia 
online trhovísk pozastavia poskytovanie 
svojej služby obchodníkovi v súvislosti s 
ponúkaním výrobkov alebo služieb 
spotrebiteľom so sídlom v Únii dovtedy, 
kým žiadosti plne nevyhovie.

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Poskytovatelia online trhovísk 
zabezpečia, aby obchodníci mali možnosť 
pred akýmkoľvek pozastavením služieb 
diskutovať o akýchkoľvek informáciách 
považovaných za nepresné alebo neúplné 
priamo s obchodníkom. Môže to mať 
formu vnútorného systému vybavovania 
sťažností podľa článku 17.

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Ak online trhovisko zamietne 
žiadosť o služby alebo pozastaví 
poskytovanie služieb obchodníkovi, 
obchodník využije systémy podľa článku 
17 a článku 43 tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 240

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Obchodníci nesú výlučnú 
zodpovednosť za presnosť poskytnutých 
informácií a bezodkladne informujú 
online trhovisko o akýchkoľvek zmenách 
v poskytnutých informáciách.

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online trhovisko bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
platforma sprístupní informácie tretím 
stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
online trhoviská sprístupnia informácie 
tretím stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje 
v súlade s uplatniteľným právom vrátane 
príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 243

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Online platforma sprístupní 
príjemcom služby informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d), e) a f) jasným, ľahko 
dostupným a zrozumiteľným spôsobom.

6. Online trhoviská sprístupnia 
príjemcom služby informácie uvedené v 
odseku 1 písm. a), d), e) a f) jasným, ľahko 
dostupným a zrozumiteľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Online platforma navrhne a 
usporiada svoje online rozhranie tak, aby 
obchodníci mohli podľa uplatniteľného 
práva Únie plniť svoje povinnosti týkajúce 
sa predzmluvných informácií a informácií 
o bezpečnosti výrobkov.

7. Online trhovisko navrhne a 
usporiada svoje online rozhranie tak, aby 
obchodníci mohli podľa uplatniteľného 
práva Únie plniť svoje povinnosti týkajúce 
sa predzmluvných informácií a informácií 
o bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Povinnosť poskytovať informácie

1. Online rozhranie, ktoré má 
obchodník k dispozícii, umožňuje prístup 
aspoň k týmto informáciám:
a) informácie uvedené v článku 22 
ods. 6;
b)  požiadavky na informácie 
stanovené v článkoch 6 a 8 smernice 
2011/83/EÚ;
c)  informácie umožňujúce 
jednoznačnú identifikáciu produktu alebo 
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služby a prípadne označenie CE a 
upozornenia, informácie a označenia, 
ktoré sú povinné podľa platných 
právnych predpisov o bezpečnosti 
výrobkov a ich súlade. 
Komisia prijme vykonávacie akty, v 
ktorých stanoví konkrétne informácie 
požadované v súlade s prvým 
pododsekom. Uvedený vykonávací akt sa 
prijme najneskôr do... [jeden rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].
2. Online trhovisko skontroluje, či sú 
informácie, ktoré poskytol obchodník, 
úplné, pokiaľ ide o zoznamy informácií 
uvedené v článku 22 ods. 2 písm. a) a b), 
pred sprístupnením ponuky produktu 
alebo služby online a nepovolí 
obchodníkovi sprístupniť ponuku, kým 
nebudú informácie úplné.
3. Ak online trhovisko zistí, že 
informácie, ktoré obchodník poskytol v 
súvislosti s ponukou už zverejnenou 
online, už nie sú relevantné a musia byť 
doplnené, bezodkladne pozastaví ponuku 
alebo znemožní prístup k nej a požiada 
obchodníka, aby informácie čo najskôr 
doplnil.

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh nariadenia
Článok 22 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 b
Dodatočné povinnosti online trhovísk

1. Ak sa online trhovisko dozvie o 
nezákonnej povahe výrobku alebo služby, 
ponúkaných obchodníkom na jeho 
rozhraní, musí:
a) okamžite odstrániť nezákonný 
výrobok alebo službu zo svojho rozhrania 
a informovať o tom orgány;
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b) udržiavať vnútornú databázu 
odstráneného obsahu a/alebo 
pozastavených príjemcov podľa článku 
20, ktorú majú používať vnútorné systémy 
moderovania obsahu pri riešení 
identifikovaných rizík;
c) ak má online trhovisko kontaktné 
údaje príjemcov svojich služieb, informuje 
tých príjemcov služby, ktorí si za 
posledných dvanásť mesiacov kúpili 
uvedený produkt alebo službu, o 
nezákonnosti, totožnosti obchodníka a 
možnostiach na požadovanie nápravy;
d) zostaviť a sprístupniť verejnosti 
prostredníctvom rozhraní programovania 
aplikácií archív obsahujúci informácie o 
nezákonných výrobkoch a službách, ktoré 
boli odstránené z jeho platformy za 
posledných šesť mesiacov, spolu s 
informáciami o príslušnom obchodníkovi 
a možnostiach na požadovanie nápravy.

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh nariadenia
Článok 22 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 c
Povinnosti týkajúce sa nezákonných 

ponúk obchodníkov
1. Online trhoviská prijmú primerané 
opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby 
obchodníci, ktorí využívajú ich služby, 
šírili ponuky produktov alebo služieb, 
ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo 
právom členského štátu, na ktorého území 
sú tieto ponuky prístupné.
2. Ak online trhovisko získa náznak 
vrátane prvkov uvedených v článku 14 
ods. 2 písm. a) a b), podľa ktorých 
informácie uvedená v článku 22a ods. 1 je 
neúplná, požiada obchodníka, aby 
bezodkladne poskytol dôkaz, že 
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informácia je správna, alebo aby ju 
opravil. Ak obchodník neposkytne dôkaz o 
tom, že informácia je presná alebo 
náležite opravená, online trhovisko 
pozastaví ponuku produktu alebo služby 
dovtedy, kým obchodník požiadavku 
nesplní.
3. Pred sprístupnením ponuky 
obchodníka na online trhovisku online 
trhovisko v súvislosti s informáciami 
umožňujúcimi jednoznačnú identifikáciu 
produktu vrátane informácií uvedených v 
článku 22a ods. 1 písm. b) overí, či je 
ponuka, ktorú chce obchodník navrhnúť 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii, 
uvedená v zozname alebo zoznamoch 
produktov alebo kategórií produktov, 
ktoré nie sú v súlade, podľa klasifikácie 
uvedenej vo voľne prístupnej oficiálnej 
online databáze alebo v online rozhraní, 
na ktorú odkáže Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého najneskôr... 
[jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia] a nepovolí obchodníkovi 
zverejnenie ponuky, ak sa týmto overením 
zistí, že produkt je uvedený v zozname.

Pozmeňujúci návrh 248

Návrh nariadenia
Článok 22 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 d
Povinnosti súvisiace s nezákonnými 
ponukami obchodníkov, pokiaľ ide o 

uplatniteľné právne predpisy o 
bezpečnosti výrobkov a ich súlade

1. Hneď, ako orgán dohľadu nad 
trhom alebo colný orgán, vlastníci práv 
alebo spotrebiteľská organizácia 
informuje online trhovisko o tom, že 
ponuka produktu alebo služby je 
nezákonná podľa uplatniteľných 
právnych predpisov o bezpečnosti 
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produktov a ich súlade, toto online 
trhovisko ponuku odstráni alebo 
znemožní prístup k nej.
Online trhovisko informuje obchodníka, 
ktorý zverejnil nezákonnú ponuku, o 
rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku v 
súlade s článkami 15 a 17.
Pri informovaní obchodníka o rozhodnutí 
odstrániť ponuku alebo znemožniť 
prístup k nej a v prípade, že sa 
nezákonnosť ponuky týka zlyhania 
produktu alebo služby, ktoré môže ohroziť 
zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov, 
online trhovisko požiada obchodníka, aby 
poskytol všetky informácie, ktoré môžu 
preukázať, že daný obchodník prijal 
primerané nápravné opatrenia v súlade s 
článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2019/1020.
2. Ak online trhovisko nedostane od 
obchodníka odpoveď do 48 hodín od 
dátumu žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto 
článku, bezodkladne prijme potrebné 
nápravné opatrenia uvedené v článku 16 
ods. 3 písm. c), d) a g) nariadenia (EÚ) 
2019/1020.
3. Online trhovisko bezodkladne 
informuje orgán dohľadu nad trhom 
alebo colný orgán o opatreniach prijatých 
obchodníkom alebo ním samotným na 
účely uplatňovania odsekov 1 a 2. Hneď 
ako orgán dohľadu nad trhom alebo 
colný orgán nariadi obchodníkovi, aby 
prijal alternatívne alebo dodatočné 
opatrenia a zodpovedajúcim spôsobom 
informuje online trhovisko, dané online 
trhovisko požiada obchodníka, aby 
poskytol všetky informácie, ktoré 
preukazujú, že príkaz riadne vykonal.
Ak online trhovisko nedostane do 48 
hodín informácie, podľa ktorých 
obchodník v plnej miere vyhovel príkazu, 
online trhovisko bez zbytočného odkladu 
priamo vykoná alternatívne opatrenia 
nariadené orgánom dohľadu nad trhom 
alebo colným orgánom.
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4. Online trhovisko môže 
obchodníkovi účtovať vhodným spôsobom 
náklady na opatrenia, ktoré prijalo v 
súlade s týmto článkom. Bezodkladne 
oznámi takéto opatrenie obchodníkovi a 
informuje ho o jeho práve napadnúť toto 
rozhodnutie v súlade s článkami 17 a 18 
alebo prostredníctvom žaloby.
Online trhovisko nevyžaduje od 
obchodníkov využívajúcich jeho služby 
zálohové platby nákladov súvisiacich s 
opatreniami, ktoré môže prijať v súlade s 
týmto článkom, ani nepodmieňuje prístup 
k svojim službám akceptovaním takýchto 
platieb.

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh nariadenia
Článok 22 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22e
Pozastavenie prístupu obchodníkov k 

službám online trhoviska
1. V súlade s článkom 20 online 
trhovisko bez zbytočného odkladu 
pozastaví poskytovanie svojich služieb 
obchodníkom, ktorí opakovane alebo 
nepretržite poskytujú nezákonné ponuky 
produktov alebo služieb. Svoje 
rozhodnutie bezodkladne oznámi 
obchodníkovi.
2. Ak online trhovisko prijme 
rozhodnutie podľa odseku 1, naďalej si 
plní svoje povinnosti podľa tohto oddielu, 
najmä pokiaľ ide o spotrebiteľov, ktorí 
uzatvorili zmluvu s obchodníkmi, ktorých 
činnosť bola pozastavená.
3. Online trhovisko bezodkladne 
informuje príslušný orgán o rozhodnutí 
prijatom podľa odseku 1.
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Pozmeňujúci návrh 250

Návrh nariadenia
Článok 22 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22f
Právo na nápravu

Online trhovisko má nárok na nápravu od 
obchodníka, ktorý využil jeho služby, ak 
obchodník neplní svoje povinnosti voči 
online trhovisku alebo voči spotrebiteľom, 
ak online trhovisko už neúčtovalo 
obchodníkovi náklady na opatrenia, ktoré 
muselo v dôsledku toho prijať.
Spotrebiteľ má nárok na nápravu od 
online trhoviska za nedodržanie 
povinností online trhoviska podľa tohto 
oddielu.

Pozmeňujúci návrh 251

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte sporov predložených 
orgánom mimosúdneho riešenia sporov 
uvedeným v článku 18, výsledky riešenia 
sporov a priemerný čas potrebný na 
dokončenie postupov riešenia sporov;

a) počet sporov predložených 
certifikovaným orgánom mimosúdneho 
riešenia sporov uvedeným v článku 18, 
výsledky riešenia sporov a priemerný čas 
potrebný na dokončenie postupov riešenia 
sporov;

Pozmeňujúci návrh 252

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie nezákonného 
obsahu, predkladanie neopodstatnených 
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neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

oznámení a podávanie neopodstatnených 
sťažností;

Pozmeňujúci návrh 253

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) počte reklám, ktoré boli online 
platformou odstránené, označené alebo k 
nim bol znemožnený prístup a 
odôvodnenie rozhodnutí;

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na stanovenie vzorov, pokiaľ ide o 
formu, obsah a ďalšie podrobnosti správ 
podľa odseku 1, môže Komisia prijať 
vykonávacie akty.

4. Na stanovenie vzorov, pokiaľ ide o 
formu, obsah a ďalšie podrobnosti správ 
podľa odseku 1, Komisia prijme 
vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sú výročné správy o 
transparentnosti uvedené v odseku 1 
zverejnené širokej verejnosti, nemajú 
obsahovať informácie, ktoré môžu mať 
vplyv na prebiehajúce činnosti zamerané 
na predchádzanie, odhaľovanie alebo 
odstránenie nezákonného obsahu alebo 
obsahu v rozpore s obchodnými 
podmienkami poskytovateľa hostingu.

Pozmeňujúci návrh 256
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Návrh nariadenia
Článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť online reklamy Transparentnosť a kontrola online reklamy

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

1. Online platformy, ktoré vo svojich 
online rozhraniach priamo a nepriamo 
zobrazujú reklamu, zabezpečia, aby 
príjemcovia služby mohli v prípade každej 
konkrétnej reklamy zobrazenej každému 
jednotlivému príjemcovi jasným a 
jednoznačným spôsobom a v reálnom čase 
identifikovať:

Pozmeňujúci návrh 258

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že informácie zobrazené na 
rozhraní alebo ich časti sú online 
reklamou;

Pozmeňujúci návrh 259

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) jasné, zmysluplné a jednotné 
informácie o parametroch použitých na 
určenie príjemcu, ktorému sa reklama 
zobrazuje. 
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Pozmeňujúci návrh 260

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Online platforma navrhne 
a organizuje svoje online rozhranie tak, 
aby príjemcovia služby mohli ľahko a 
efektívne uplatňovať svoje práva podľa 
uplatniteľného práva Únie v súvislosti so 
spracovaním ich osobných údajov pre 
každú konkrétnu reklamu, ktorá sa 
dotknutej osobe zobrazuje na platforme.

Pozmeňujúci návrh 261

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Online platformy, ktoré zobrazujú 
reklamu na svojich online rozhraniach, 
zabezpečia, aby inzerenti:
a) mohli požiadať o informácie o 
tom, kde bola ich reklama umiestnená, a 
získať ich;
b) mohli požadovať a získať 
informácie o tom, ako sprostredkovateľ 
zaobchádzal s ich údajmi;
c) mohli uviesť, na ktoré konkrétne 
miesto sa ich reklama nemôže umiestniť. 
V prípade nedodržania tohto ustanovenia 
majú inzerenti právo súdneho prostriedku 
nápravy.

Pozmeňujúci návrh 262

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1c. Reklamy, ktoré sú cielené na 
jednotlivcov alebo segmenty jednotlivcov 
mladších ako 18 rokov na základe ich 
osobných údajov, správania, sledovania 
ich činností alebo profilovania v zmysle 
článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2016/679, nie sú povolené.

Pozmeňujúci návrh 263

Návrh nariadenia
Kapitola III – oddiel 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem na riadenie systémových 
rizík

Dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem, platforiem na živé 
vysielanie, poskytovateľov služieb 
posielania okamžitých správ používaných 
na iné než súkromné alebo nekomerčné 
účely a vyhľadávačov na riadenie 
systémových rizík

Pozmeňujúci návrh 264

Návrh nariadenia
Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Veľmi veľké online platformy Veľmi veľké online platformy, platformy 
na živé vysielanie, služby posielania 
okamžitých správ používané na iné než 
súkromné alebo nekomerčné účely a 
vyhľadávače

Pozmeňujúci návrh 265

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 
priemernému mesačnému počtu aktívnych 

1. Tento oddiel sa vzťahuje na služby 
online platforiem, platforiem na živé 
vysielanie, služby posielania okamžitých 
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príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3.

správ používané na iné než súkromné 
alebo nekomerčné účely a vyhľadávače, 
ktoré svoje služby poskytujú priemernému 
mesačnému počtu aktívnych príjemcov 
služby v Únii, ktorý sa rovná 45 miliónom 
alebo je vyšší a ktorý je vypočítaný v 
súlade s metodikou stanovenou v 
delegovaných aktoch uvedených v odseku 
3.

Pozmeňujúci návrh 266

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
služby veľmi veľkých online platforiem, 
služby platforiem živého vysielania, služby 
posielania okamžitých správ používané na 
iné než súkromné alebo nekomerčné účely 
a vyhľadávače priebežne a aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
pravdepodobnosť a vážnosť všetkých 
významných systémových rizík vrátane 
pravdepodobnosti a vážnosti, vyplývajúce 
z fungovania a využívania ich služieb a 
činností v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

Pozmeňujúci návrh 267

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb;

a) šírenie a zosilňovanie nezákonného 
obsahu a obsahu prostredníctvom ich 
služieb vrátane nebezpečných a 
nevyhovujúcich produktov a služieb v 
prípade online trhov;



PE693.594v02-00 496/1008 RR\1246056SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 268

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 charty;

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon ktoréhokoľvek zo základných práv 
uvedených v charte, najmä základných 
práv na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, ľudskej dôstojnosti, 
slobody prejavu a práva na informácie, 
plurality médií, zákazu diskriminácie a 
práv dieťaťa, ako sú zakotvené v článkoch 
7, 11, 21 a 24 charty, spôsobené 
nezákonnou činnosťou;

Pozmeňujúci návrh 269

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, 
a to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) úmyselná manipulácia ich služieb, 
ako napríklad použitie tzv. deep fakes, 
alebo automatizovaného využívania 
služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym alebo 
nezákonným vplyvom na ochranu 
verejného zdravia, maloletých osôb, 
demokratické hodnoty, slobodu médií a 
slobodu prejavu novinárov, ako aj ich 
schopnosť overovať skutočnosti a 
občianskej diskusie alebo skutočnými 
alebo predvídateľnými účinkami 
súvisiacimi s volebnými procesmi a 
verejnou bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh 270

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
tiež najmä to, ako ich systémy 
moderovania obsahu, odporúčacie systémy 
a systémy na výber a zobrazovanie 
reklamy ovplyvňujú ktorékoľvek zo 
systémových rizík uvedených v odseku 1 
vrátane možného rýchleho a rozsiahleho 
šírenia nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 271

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výsledky posúdenia rizika 
a podporné dokumenty sa oznamujú 
výboru koordinátorov digitálnych služieb 
a koordinátorovi digitálnych služieb 
v mieste usadenia. 

Pozmeňujúci návrh 272

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Služby veľmi veľkých online 
platforiem, služby platforiem živého 
vysielania, služby posielania okamžitých 
správ používané na iné než súkromné 
alebo nekomerčné účely a vyhľadávače 
prijmú rozumné, primerané a účinné 
opatrenia na zmiernenie pravdepodobnosti 
a vážnosti všetkých významných 
systémových rizík vrátane 
pravdepodobnosti a vážnosti, vyplývajúce 
z fungovania a využívania ich služieb a 
činností v Únii identifikovaných podľa 
článku 26. Takéto opatrenia môžu podľa 
potreby zahŕňať: 
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Pozmeňujúci návrh 273

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispôsobenie moderovania obsahu 
alebo odporúčacích systémov, ich 
rozhodovacích procesov, vlastností alebo 
fungovania ich služieb alebo ich 
obchodných podmienok;

a) prispôsobenie moderovania obsahu 
alebo odporúčacích systémov, ich 
rozhodovacích procesov, návrhu, 
vlastností alebo fungovania ich služieb 
alebo ich obchodných podmienok;

Pozmeňujúci návrh 274

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) začatie alebo úpravu spolupráce s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi v súlade s 
článkom 19; 

d) začatie alebo úpravu spolupráce s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi v súlade s 
článkom 14a;

Pozmeňujúci návrh 275

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) v prípade veľmi veľkých online 
trhovísk zohľadňovanie informácií o 
opakovaných porušovateľoch v zmysle 
článku 20 ods. 1a pri začatí zmluvného 
vzťahu s obchodníkom;

Pozmeňujúci návrh 276

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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e) začatie alebo úpravu spolupráce s 
inými online platformami prostredníctvom 
kódexov správania a krízových protokolov 
uvedených v článkoch 35 a 37.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 277

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Veľmi veľké online platformy 
prijmú primerané opatrenia na 
odhaľovanie neautentických videí (tzv. 
deepfake). Pri ich odhalení by ich mali 
označiť za neautentické spôsobom, ktorý 
je pre používateľa internetu jasne 
viditeľný.

Pozmeňujúci návrh 278

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Ak sa veľmi veľká online 
platforma rozhodne nezavádzať žiadne zo 
zmierňujúcich opatrení uvedených v 
článku 27 ods. 1, poskytne písomné 
vysvetlenie, v ktorom uvedie dôvody, prečo 
tieto opatrenia neboli zavedené, výboru, 
aby mohol vydať konkrétne odporúčania, 
a nezávislým audítorom na účely 
audítorskej správy.
Po písomnom vysvetlení dôvodov veľmi 
veľkých online platforiem týkajúcich sa 
nezavedenia zmierňujúcich opatrení a v 
prípade potreby výbor vydá konkrétne 
odporúčania týkajúce sa zmierňujúcich 
opatrení, ktoré majú veľmi veľké online 
platformy vykonávať namiesto tých, ktoré 
sú uvedené v článku 27 ods. 1). Veľmi 
veľké online platformy vykonajú 
odporúčané opatrenia do jedného mesiaca 
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od doručenia týchto odporúčaní.
V prípade opakovaného zlyhania veľmi 
veľkej online platformy pri prijímaní 
účinných zmierňujúcich opatrení a v 
prípade opakovaného nedodržiavania 
odporúčaní môže výbor Komisii a 
koordinátorom digitálnych služieb 
odporučiť, aby uložili sankcie podľa 
kapitoly IV.

Pozmeňujúci návrh 279

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

a) identifikáciu a posúdenie všetkých 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

Pozmeňujúci návrh 280

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

3. Komisia v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb a po 
verejnej konzultácii vydá všeobecné 
usmernenia o uplatňovaní odseku 1 v 
súvislosti so špecifickými rizikami, najmä 
s cieľom predstaviť najlepšie postupy a 
odporučiť možné opatrenia, pričom 
náležite zohľadní možné dôsledky opatrení 
na základné práva všetkých zúčastnených 
strán zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 281
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Návrh nariadenia
Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27a
Zmiernenie rizík pre slobodu prejavu 

a slobodu a pluralitu médií
1. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby uplatňovanie základných 
práv na slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií bolo vždy primerane a 
účinne chránené.
2. Ak veľmi veľké online platformy 
umožňujú šírenie tlačových publikácií 
v zmysle článku 2 ods. 4 smernice (EÚ) 
2019/790, audiovizuálnych mediálnych 
služieb v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) 
smernice 2010/13/EÚ alebo iných 
redakčných médií, ktoré sa zverejňujú 
v súlade s uplatniteľným právom Únie 
a vnútroštátnym právom v rámci 
redakčnej zodpovednosti a kontroly 
vydavateľa tlačovej publikácie, 
audiovizuálneho alebo iného 
poskytovateľa mediálnych služieb, 
ktorému možno pripísať zodpovednosť 
podľa právnych predpisov členského 
štátu, takéto platformy nesmú 
odstraňovať takýto obsah alebo služby, 
znemožňovať prístup k takémuto obsahu 
alebo službám, pozastavovať ich alebo 
inak do nich zasahovať, alebo 
pozastavovať alebo rušiť účty 
poskytovateľov služieb na základe údajnej 
nezlučiteľnosti takéhoto obsahu s ich 
obchodnými podmienkami, ako aj na 
základe akejkoľvek samoregulačnej alebo 
spoluregulačnej normy alebo opatrenia 
vrátane kódexov správania podľa článku 
35 tohto nariadenia. To isté platí pre 
knihy a filmy alebo iné vyjadrenia názoru 
alebo vyhlásenia faktov na účely výkonu 
práva na slobodu prejavu zakotveného v 
článku 11 charty.
3. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby ich moderovanie obsahu, 
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ich rozhodovacie procesy, funkcie alebo 
fungovanie ich služieb, ako aj ich 
podmienky a systémy boli objektívne, 
spravodlivé a nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh 282

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia nezávislému auditu s cieľom 
posúdiť dodržiavanie:

Pozmeňujúci návrh 283

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinností stanovených v kapitole 
III;

a) povinností stanovených v kapitole 
III, najmä pokiaľ ide o kvalitu 
identifikácie, analýzy a posúdenia 
systémových rizík uvedených v článku 26 
a potrebu, proporcionalitu a účinnosť 
opatrení na zmiernenie rizika uvedených v 
článku 27;

Pozmeňujúci návrh 284

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Hlavné parametre uvedené v 
odseku 1 musia zahŕňať prinajmenšom 
tieto prvky:
a) hlavné kritériá odporúčania;
b) prioritu jednotlivých kritérií;
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c) cieľ optimalizácie príslušného 
odporúčacieho systému; a
d) úlohu správania príjemcu pri 
určovaní výstupov odporúčacieho 
systému, ak je to uplatniteľné.

Pozmeňujúci návrh 285

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú 
možnosť pre každý z odporúčajúcich 
systémov určujúcu relatívne poradie 
informácií, ktoré sa mu predkladajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 286

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Parametre používané v 
odporúčacích systémoch musia byť vždy 
spravodlivé a nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh 287

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Online platformy zabezpečia, aby 
ich online rozhranie bolo navrhnuté tak, 
aby neviedlo k riziku zavádzania 
príjemcov služby alebo ich 
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manipulovania.

Pozmeňujúci návrh 288

Návrh nariadenia
Článok 30 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočná transparentnosť online reklamy Dodatočná transparentnosť a ochrana 
online reklamy

Pozmeňujúci návrh 289

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní zverejnia archív 
obsahujúci informácie uvedené v odseku 2, 
a to v období do jedného roka od 
posledného zobrazenia danej reklamy v 
online rozhraní. Zabezpečia, aby archív 
neobsahoval žiadne osobné údaje 
príjemcov služby, ktorým sa reklama 
zobrazovala alebo mohla zobraziť.

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní príslušným 
orgánom verejnej moci a prevereným 
výskumným pracovníkom spĺňajúcim 
kritériá uvedené v článku 31 ods. 4 
sprístupnia jednoducho prístupný a 
prehladávateľný archív obsahujúci 
informácie uvedené v odseku 2, a to v 
období do šiestich mesiacov od posledného 
zobrazenia danej reklamy v online 
rozhraní. Zabezpečia, aby archív 
neobsahoval žiadne osobné údaje 
príjemcov služby, ktorým sa reklama 
zobrazovala alebo mohla zobraziť.

Pozmeňujúci návrh 290

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje alebo 
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financuje;

Pozmeňujúci návrh 291

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 
viacerým konkrétnym skupinám 
príjemcov služby, a ak áno, hlavné 
parametre použité na tento účel;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 292

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) celkový počet oslovených 
príjemcov služby a prípadne súhrnné 
počty za skupinu alebo skupiny príjemcov, 
ktorým bola reklama konkrétne určená.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 293

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré predávajú reklamu na zobrazenie vo 
svojom online rozhraní, zaistia 
štandardnými zmluvnými doložkami s 
osobami nakupujúcimi reklamný priestor 
to, aby obsah, s ktorým je reklama 
spojená, bol v súlade s obchodnými 
podmienkami platformy a s právom 
členského štátu, v ktorom sa príjemcovia 
služby, ktorým sa reklama bude 
zobrazovať, nachádzajú.
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Pozmeňujúci návrh 294

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Veľmi veľkým online platformám 
sa zakazuje profilovanie mladistvých 
alebo cielenie na nich personalizovanou 
reklamou, v súlade s odvetvovými 
normami stanovenými v článku 34 a s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 295

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Veľmi veľká online platforma 
navrhne a organizuje svoje online 
rozhranie tak, aby príjemcovia služby 
mohli ľahko a efektívne uplatňovať svoje 
práva podľa uplatniteľného práva Únie v 
súvislosti so spracovaním ich osobných 
údajov pre každú konkrétnu reklamu, 
ktorá sa dotknutej osobe zobrazuje na 
platforme, najmä: 
a) zrušiť súhlas alebo namietať proti 
spracúvaniu; 
b) získať prístup k osobným údajom, 
ktoré sa týkajú dotknutej osoby; 
c) získať opravu nepresných 
osobných údajov, ktoré sa týkajú 
dotknutej osoby;
d) bez zbytočného odkladu získať 
výmaz osobných údajov; 
e) ak príjemca vykonáva niektoré z 
týchto práv, online platforma musí 
informovať všetky strany, ku ktorým boli 
priložené osobné údaje uvedené v 
písmenách a) až d) tohto odseku v súlade 
s článkom 19 nariadenia (EÚ) 2016/679. 
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Pozmeňujúci návrh 296

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote a najneskôr do 72 
hodín uvedenej v žiadosti poskytnú veľmi 
veľké online platformy koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia alebo 
Komisii informácie a plný a pokračujúci 
prístup k údajom, ktoré sú potrebné na 
riadne monitorovanie a posúdenie 
dodržiavania tohto nariadenia. Koordinátor 
digitálnych služieb a Komisia používajú 
tieto údaje len na uvedené účely. Pokiaľ 
ide o systémy moderovania a odporúčacie 
systémy, veľmi veľké online platformy 
poskytnú koordinátorovi digitálnych 
služieb a/alebo Komisii na požiadanie 
prístup k algoritmom a súvisiacim 
údajom, ktoré umožňujú odhaliť možnú 
zaujatosť, ktorá by mohla viesť k šíreniu 
nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý 
je v rozpore s ich obchodnými 
podmienkami, alebo ktorý predstavuje 
ohrozenie základných práv vrátane 
slobody prejavu. Ak sa zistí zaujatosť, 
veľmi veľké online platformy by ju mali 
urýchlene opraviť podľa odporúčaní 
koordinátora digitálnych služieb alebo 
Komisie. Veľmi veľké online platformy by 
mali byť schopné preukázať dodržiavanie 
pravidiel v každom kroku postupu podľa 
tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 297

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
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veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1.

veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti informácie a prístup k 
príslušným údajom prevereným 
výskumným pracovníkom, ktorí spĺňajú 
požiadavky uvedené v odseku 4 tohto 
článku, a to výlučne na účely vykonávania 
výskumu, ktorý prispieva k identifikácii, 
pochopeniu a zmierneniu systémových 
rizík stanovených v článkoch 26 a 27.

Pozmeňujúci návrh 298

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní.

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby na obmedzené obdobie 
a prostredníctvom online databáz alebo 
aplikačných programovacích rozhraní v 
ľahko prístupnom a používateľsky 
ústretovom formáte. Zahŕňajú osobné 
údaje len vtedy, ak sú zákonne prístupné 
verejnosťou a nie je nimi dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 299

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

4. Na to, aby boli vedeckovýskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov veľmi veľkej online 
platformy, od ktorej chcú údaje, alebo od 
jej konkurentov, musia zverejňovať zdroje 
financovania svojho výskumu, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
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na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

Pozmeňujúci návrh 300

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 a 
najneskôr jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia 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.

Pozmeňujúci návrh 301

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z jedného z týchto dvoch dôvodov:

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z týchto dôvodov:

a) nemá k údajom prístup; a) v prípade žiadosti podľa odseku 1, 
ak veľmi veľká online platforma k 
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údajom nemá prístup a nemôže ho s 
primeraným úsilím získať;

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

b) v prípade žiadosti podľa odseku 2, 
ak veľmi veľká online platforma nemá k 
údajom prístup alebo ak by poskytnutie 
prístupu k údajom viedlo k vzniku 
významných zraniteľností z hľadiska 
bezpečnosti jej služby alebo ochrany 
dôverných informácií, najmä obchodného 
tajomstva.

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Žiadosti o zmenu podľa odseku 6 
písm. b) musia obsahovať návrhy na 
jeden alebo viacero alternatívnych 
prostriedkov, ktorými možno poskytnúť 
prístup k požadovaným údajom alebo 
iným údajom, ktoré sú vhodné a 
dostatočné na účely žiadosti.

vypúšťa sa

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia rozhodnú o 
žiadosti o zmenu do 15 dní a oznámia 
veľmi veľkej online platforme svoje 
rozhodnutie a prípadne zmenenú žiadosť 
a novú lehotu na jej vybavenie.

Pozmeňujúci návrh 303

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Po dokončení výskumu uvedeného 
v článku 31 ods. 2 preverení výskumní 
pracovníci zverejnia svoj výskum, pričom 
zohľadnia práva a záujmy príjemcov 
príslušnej služby v súlade s nariadením 
(EÚ) 2019/679.
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Pozmeňujúci návrh 304

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 8 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Koordinátori digitálnych služieb a 
Komisia raz ročne oznamujú tieto 
informácie:
a) počet žiadostí, ktoré im boli 
adresované podľa odsekov 1 a 2;
b) počet týchto žiadostí, ktoré 
koordinátor digitálnych služieb alebo 
Komisia zamietli, a dôvody, pre ktoré boli 
zamietnuté;
c) počet týchto žiadostí, ktoré 
koordinátor digitálnych služieb alebo 
Komisia zamietli, vrátane dôvodov, pre 
ktoré boli zamietnuté, a to na základe 
žiadosti veľmi veľkej online platformy o 
zmenu žiadosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 
adresovanej koordinátorovi digitálnych 
služieb alebo Komisii.

Pozmeňujúci návrh 305

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Veľmi veľké online platformy 
oznámia koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia a Komisii meno 
a kontaktné údaje pracovníka 
zodpovedného za dodržiavanie súladu s 
predpismi.

5.  Veľmi veľké online platformy 
oznámia meno a kontaktné údaje 
pracovníka zodpovedného za dodržiavanie 
súladu s predpismi.

Pozmeňujúci návrh 306

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2a. Tieto správy zahŕňajú 
moderovanie obsahu a uverejnia sa v 
úradných jazykoch členských štátov Únie.

Pozmeňujúci návrh 307

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prenos údajov medzi 
sprostredkovateľmi reklamy na podporu 
povinností týkajúcich sa transparentnosti 
podľa článku 24 písm. b) a c).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 308

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Nedosiahnutie dohody o 
dobrovoľných odvetvových normách 
nebráni uplatniteľnosti alebo 
vykonávateľnosti akýchkoľvek opatrení 
uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 309

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a systémovým 
rizikám, v súlade s právom Únie, najmä s 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor majú právo žiadať a podporujú a 
uľahčujú vypracúvanie kódexov správania 
na úrovni Únie, pričom zohľadňujú najmä 
osobitné výzvy spojené s bojom proti 
rôznym druhom nezákonného obsahu, ako 
sú vymedzené v práve Únie a vo 
vnútroštátnom práve, a proti systémovým 
rizikám, v súlade s právnymi predpismi 
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údajov. Únie, najmä s právnymi predpismi 
týkajúcimi sa hospodárskej súťaže a 
ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 310

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže vyzvať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a iné zainteresované strany, 
aby sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 1 
v súvislosti so šírením nezákonného 
obsahu, ktoré sa týka viacerých veľmi 
veľkých online platforiem, Komisia môže 
vyzvať príslušné veľmi veľké online 
platformy, ďalšie veľmi veľké online 
platformy, iné online platformy a prípadne 
iných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ako aj 
organizácie občianskej spoločnosti a iné 
relevantné zainteresované strany, aby sa 
zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

Pozmeňujúci návrh 311

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na 
zabezpečenie toho, aby sa v kódexoch 
správania jasne stanovili ich ciele, aby 
obsahovali kľúčové ukazovatele 
výkonnosti na meranie dosahovania týchto 
cieľov a aby sa v nich náležite zohľadnili 
potreby a záujmy všetkých 
zainteresovaných strán na úrovni Únie 

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 
Komisia a výbor zabezpečia, aby sa v 
kódexoch správania jasne stanovili ich 
ciele vo vzťahu k šíreniu nezákonného 
obsahu, aby obsahovali súbor 
harmonizovaných kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti na meranie 
dosahovania týchto cieľov a aby sa v nich 
náležite zohľadnili potreby a záujmy 
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vrátane občanov. Komisia a výbor sa tiež 
zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
účastníci pravidelne podávali Komisii a 
svojim koordinátorom digitálnych služieb v 
mieste usadenia správy o všetkých 
prijatých opatreniach a ich výsledkoch 
meraných na základe kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré obsahujú.

všetkých zainteresovaných strán na úrovni 
Únie vrátane občanov. Komisia a výbor 
takisto zabezpečia, aby účastníci 
pravidelne podávali Komisii a svojim 
koordinátorom digitálnych služieb správy o 
všetkých prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch meraných na základe 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré 
obsahujú, s cieľom uľahčiť účinné 
monitorovanie naprieč platformami.

Pozmeňujúci návrh 312

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia.

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú, a svoje závery 
uverejnia. Okrem toho zabezpečia, aby na 
úrovni Únie existoval spoločný 
mechanizmus varovania s cieľom 
umožniť koordinovanú reakciu v reálnom 
čase.

Pozmeňujúci návrh 313

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výbor pravidelne monitoruje a 
hodnotí dosahovanie cieľov kódexov 
správania, pričom prihliada na kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, ktoré môžu 
obsahovať.

5. Výbor pravidelne monitoruje a 
hodnotí dosahovanie cieľov kódexov 
správania, pričom prihliada na kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, ktoré môžu 
obsahovať. V prípade systematického a 
opakovaného nedodržiavania kódexov 
správania prijme výbor ako krajné 
opatrenie rozhodnutie o dočasnom 
pozastavení alebo definitívnom vylúčení 
platforiem, ktoré po predchádzajúcom 
varovaní neplnia svoje záväzky ako 
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signatári kódexov správania.

Pozmeňujúci návrh 314

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie kódexov správania na úrovni 
Únie medzi online platformami a inými 
relevantnými poskytovateľmi služieb, ako 
sú poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti v oblasti online reklamy 
nad rámec požiadaviek stanovených v 
článkoch 24 a 30.

1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie kódexov správania na úrovni 
Únie medzi online platformami a inými 
relevantnými poskytovateľmi služieb, ako 
sú poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti v oblasti online reklamy 
nad rámec požiadaviek stanovených v 
článku 30 tohto nariadenia a článku 6 
smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh 315

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 
reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany osobných údajov. 
Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby kódexy 
správania pokrývali aspoň:

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 
reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany osobných údajov. 
Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby kódexy 
správania pokrývali aspoň prenos 
informácií, ktoré majú k dispozícii 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy, do archívov podľa 
článku 30.
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a) prenos informácií, ktoré majú k 
dispozícii poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb online 
reklamy, príjemcom služby, pokiaľ ide o 
požiadavky stanovené v článku 24 písm. b) 
a c);
b) prenos informácií, ktoré majú k 
dispozícii poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb online 
reklamy, do archívov podľa článku 30.

Pozmeňujúci návrh 316

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr do 
šiestich mesiacov po tomto dátume.

3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr do 
šiestich mesiacov po tomto dátume. 
Komisia vyhodnotí uplatňovanie týchto 
kódexov dva roky od začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 317

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné vnútroštátne, miestne a 
regionálne orgány informovali svojich 
koordinátorov digitálnych služieb o 
rozmanitosti odvetví platforiem a 
otázkach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie;
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Pozmeňujúci návrh 318

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa Komisia domnieva, že 
krízový protokol účinne nerieši krízovú 
situáciu alebo nezaručuje uplatňovanie 
základných práv uvedených v odseku 4 
písm. e), môže požiadať zúčastnených, aby 
krízový protokol prepracovali, a to aj tak, 
že prijmú dodatočné opatrenia.

5. Ak sa Komisia domnieva, že 
krízový protokol účinne nerieši krízovú 
situáciu alebo nezaručuje uplatňovanie 
základných práv uvedených v odseku 4 
písm. e), požiada zúčastnených, aby 
krízový protokol odstránili a v prípade 
potreby prepracovali, a to aj tak, že prijmú 
dodatočné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 319

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát určí jeden z 
príslušných orgánov za svojho 
koordinátora digitálnych služieb. 
Koordinátor digitálnych služieb je 
zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce 
sa uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia v danom členskom štáte, pokiaľ 
dotknutý členský štát nepridelil niektoré 
konkrétne úlohy alebo odvetvia iným 
príslušným orgánom. Koordinátor 
digitálnych služieb je v každom prípade 
zodpovedný za zabezpečenie koordinácie 
týchto záležitostí na vnútroštátnej úrovni a 
za prispievanie k účinnému a 
konzistentnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.

2. Každý členský štát určí jeden z 
príslušných orgánov za svojho 
koordinátora digitálnych služieb. 
Koordinátor digitálnych služieb je 
zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce 
sa uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia v danom členskom štáte, pokiaľ 
dotknutý členský štát nepridelil niektoré 
konkrétne úlohy alebo odvetvia iným 
príslušným orgánom. Tieto príslušné 
orgány majú právomoci potrebné na 
vykonávanie úloh alebo na dohľad nad 
odvetviami, ktoré im boli zverené, ako tie, 
ktoré boli udelené koordinátorovi 
digitálnych služieb na uplatňovanie a 
presadzovanie tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb je v 
každom prípade zodpovedný za 
zabezpečenie koordinácie týchto záležitostí 
na vnútroštátnej úrovni a za prispievanie k 
účinnému a konzistentnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.
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Pozmeňujúci návrh 320

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mali primerané finančné 
a ľudské zdroje, ako aj právne a technické 
odborné znalosti na plnenie svojich úloh 
podľa tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci návrh 321

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsekom 2 nie sú dotknuté úlohy 
koordinátorov digitálnych služieb v rámci 
systému dohľadu a presadzovania 
stanoveného v tomto nariadení ani 
spolupráca s inými príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 38 ods. 2. Odsek 2 
nebráni dohľadu nad dotknutými orgánmi 
v súlade s vnútroštátnym ústavným 
právom.

3. Odsekom 2 nie sú dotknuté úlohy 
koordinátorov digitálnych služieb v rámci 
systému dohľadu a presadzovania 
stanoveného v tomto nariadení ani 
spolupráca s inými príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 38 ods. 2. Odsek 2 
nebráni dohľadu nad dotknutými orgánmi 
v súlade s vnútroštátnym ústavným právom 
alebo prideleniu ďalších právomocí 
podľa iných platných právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 322

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc na účely kapitol III a IV 
tohto nariadenia má členský štát, v ktorom 
sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb.

1. Právomoc na účely kapitoly III a 
najvyššiu právomoc v oblasti sporov 
týkajúcich sa príkazov vydaných podľa 
článkov 8 a 9 má členský štát, v ktorom sa 
nachádza hlavné sídlo poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh 323
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Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od odseku 1 má 
právomoc na účely článkov 22, 22a a 22b 
členský štát, v ktorom má koncový 
používateľ bydlisko, a právomoc na účely 
článkov 8 a 9 členský štát, v ktorom sa 
nachádza orgán vydávajúci príkaz.

Pozmeňujúci návrh 324

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členský štát, v ktorom majú 
spotrebitelia obvyklý pobyt, má právomoc 
na účely kapitoly III oddielu 3.

Pozmeňujúci návrh 325

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknutý 
článok 50 ods. 4 druhý pododsek a článok 
51 ods. 2 druhý pododsek ani úlohy a 
právomoci Komisie podľa oddielu 3.

4. Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknutý 
článok 43 ods. 2, článok 50 ods. 4 druhý 
pododsek a článok 51 ods. 2 druhý 
pododsek ani úlohy a právomoci Komisie 
podľa oddielu 3.

Pozmeňujúci návrh 326

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) právomoc prijať predbežné 
opatrenia s cieľom zabrániť riziku vzniku 
vážnej ujmy.

e) právomoc prijať primerané 
predbežné opatrenia s cieľom zabrániť 
riziku vzniku vážnej ujmy.
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Pozmeňujúci návrh 327

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na základe žiadosti adresovanej 
Komisii a v prípadoch porušení, ktoré 
pretrvávajú, mohli by spôsobiť vážnu 
ujmu prijímateľom služby alebo mať 
závažný vplyv na ich základné práva, 
môže mať koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom majú bydlisko 
koncoví používatelia, nárok na dodatočné 
právomoci v rámci spoločných 
vyšetrovaní, ako sa uvádza v článku 46.

Pozmeňujúci návrh 328

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
týkajúce sa sankcií za porušenie tohto 
nariadenia poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb, na ktorých 
sa vzťahuje ich právomoc, a prijmú všetky 
potrebné opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania v súlade s článkom 41.

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
týkajúce sa sankcií vrátane správnych 
pokút za porušenie tohto nariadenia 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb, na ktorých sa vzťahuje ich 
právomoc, a prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich riadneho a 
účinného vykonávania v súlade s článkom 
41.

Pozmeňujúci návrh 329

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
o týchto pravidlách a opatreniach 

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Musia 
zohľadňovať najmä záujem malých 
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informujú Komisiu a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

poskytovateľov a startupov a ich 
ekonomickú životaschopnosť. Členské 
štáty o týchto pravidlách a opatreniach 
informujú Komisiu a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

Pozmeňujúci návrh 330

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.

1. 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 a informuje o tom osobu, ktorá 
podala sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh 331

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia v prípadoch týkajúcich sa 
sťažnosti podanej koordinátorom 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca bydlisko alebo v 
ktorom je usadený, v zmysle odseku 1, vec 
včas posúdi a informuje koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca bydlisko alebo v 
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ktorom je usadený, o spôsobe vybavenia 
sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 332

Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43a
Práva na účinný súdny prostriedok 

nápravy
1. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
správne alebo mimosúdne prostriedky 
nápravy, každý príjemca služby alebo jeho 
zastupiteľská organizácia má právo na 
účinný súdny prostriedok nápravy voči 
právne záväznému rozhodnutiu 
koordinátora digitálnych služieb, ktoré sa 
jej týka.
2. Pri určovaní, či si veľmi veľká 
online platforma splnila svoje povinnosti 
podľa článku 27 ods. 1, a so zreteľom na 
zásadu proporcionality sa zohľadňuje 
dostupnosť vhodných a účinných 
opatrení.
3. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
správne alebo mimosúdne prostriedky 
nápravy, každý príjemca služby alebo jeho 
zastupiteľská organizácia majú právo na 
účinný súdny prostriedok nápravy, ak 
príslušný koordinátor digitálnych služieb 
s právomocou podľa článku 40 a 
článku 43 sťažnosť nevybavil alebo 
neinformoval príjemcu služby do troch 
mesiacov o pokroku alebo výsledku 
sťažnosti podanej podľa odseku 43.
Konanie proti koordinátorovi digitálnych 
služieb podľa tohto odseku sa podáva na 
súdoch členského štátu, v ktorom je 
usadený koordinátor digitálnych služieb.
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Pozmeňujúci návrh 333

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú a oznamujú ich Komisii 
a výboru.

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú a oznamujú ich Komisii, 
Európskemu parlamentu a výboru.

Pozmeňujúci návrh 334

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia na základe výročnej 
správy oznámenej koordinátormi 
digitálnych služieb každé dva roky 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
osobitnú správu, v ktorej sa analyzujú 
súhrnné údaje o príkazoch uvedených v 
článkoch 8, 8a a 9, ktoré vydali 
koordinátori digitálnych služieb, pričom 
osobitná pozornosť sa venuje možnému 
zneužívaniu týchto článkov. Správa 
poskytne komplexný prehľad príkazov na 
boj proti nezákonnému obsahu a na určité 
obdobie sa v nej poskytne možnosť 
posúdiť činnosti koordinátorov 
digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 335

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet a predmet príkazov konať 
proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 

a) počet a predmet príkazov konať 
proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií prinajmenšom 
vrátane informácií o názve vydávajúceho 
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vnútroštátnym súdnym alebo správnym 
orgánom členského štátu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb;

orgánu, mene poskytovateľa a type 
opatrenia uvedeného v príkaze, vydaných 
v súlade s článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 
vnútroštátnym súdnym alebo správnym 
orgánom členského štátu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb;

Pozmeňujúci návrh 336

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 nebráni tomu, aby koordinátor 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca služby bydlisko alebo 
je v ňom usadený, mohol vykonať svoje 
vlastné vyšetrovanie týkajúce sa 
podozrenia z porušenia tohto nariadenia 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 337

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
takéto informácie požiadať. Plynutie lehoty 
stanovenej v odseku 4 sa až do poskytnutia 
dodatočných informácií pozastaví.

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere a bez zbytočného odkladu záležitosť 
posúdi s ohľadom na prijatie konkrétnych 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení 
v oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu. Ak sa domnieva, že 
nemá dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, a výbor by mohli poskytnúť 
dodatočné informácie, môže o takéto 
informácie požiadať. Plynutie lehoty 
stanovenej v odseku 4 sa až do poskytnutia 
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dodatočných informácií pozastaví.

Pozmeňujúci návrh 338

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, a vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti a 
odôvodnenie v prípade rozhodnutia 
neprijať opatrenia po vyšetrovaní s 
cieľom zabezpečiť súlad s týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci návrh 339

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia vec posúdi do troch 
mesiacov od jej postúpenia podľa odseku 5 
po porade s koordinátorom digitálnych 
služieb v mieste usadenia a s výborom, 
pokiaľ vec nepostúpil sám.

6. Komisia vec posúdi v spolupráci 
s koordinátormi digitálnych služieb do 
troch mesiacov od jej postúpenia podľa 
odseku 5 po porade s koordinátorom 
digitálnych služieb v mieste usadenia a s 
výborom, pokiaľ vec nepostúpil sám.

Pozmeňujúci návrh 340

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

7. Ak Komisia v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb podľa 
odseku 6 dospeje k záveru, že posúdenie 
alebo vyšetrovacie opatrenia alebo 
opatrenia v oblasti presadzovania práva 
prijaté alebo plánované podľa odseku 4 nie 
sú zlučiteľné s týmto nariadením, požiada 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby vec ďalej posúdil a prijal 
potrebné vyšetrovacie opatrenia alebo 
opatrenia v oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

Tieto informácie by sa mali postúpiť aj 
koordinátorovi digitálnych služieb alebo 
výboru, ktorý začal konanie podľa odseku 
1.

Pozmeňujúci návrh 341

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa koordinátor digitálnych 
služieb krajiny určenia domnieva, že 
údajné porušenie právnych predpisov 
existuje a spôsobuje vážnu ujmu veľkému 
počtu príjemcov služby v týchto členských 
štátoch alebo by mohlo vážne ovplyvniť 
ich základné práva, môže požiadať 
Komisiu, aby zriadila spoločné 
vyšetrovanie medzi koordinátorom 
digitálnych služieb v krajine usadenia a 
žiadajúcim koordinátorom digitálnych 
služieb v krajine určenia.

Pozmeňujúci návrh 342

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 b (nový)



RR\1246056SK.docx 527/1008 PE693.594v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb posúdi 
takúto žiadosť a na základe kladného 
stanoviska výboru zriadi spoločné 
vyšetrovanie, v ktorom môže byť 
koordinátor digitálnych služieb v krajine 
určenia oprávnený vykonávať tieto 
dodatočné právomoci, pokiaľ ide o 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb, ktorého sa údajné porušenie týka:
a) získať prístup k dôvernej verzii 
správ uverejnených poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb, uvedených 
v článku 13 a prípadne v článkoch 23 a 
24, ako aj k výročným správam 
vypracovaným inými príslušnými orgánmi 
podľa článku 44;
b) získať prístup k údajom 
zhromaždeným koordinátorom 
digitálnych služieb v krajine usadenia na 
účely dohľadu nad týmto poskytovateľom 
na území koordinátora digitálnych služieb 
v krajine určenia, bez toho, aby bolo 
dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679;
c) začať konanie a posúdiť záležitosť 
s cieľom prijať konkrétne vyšetrovacie 
opatrenia alebo opatrenia v oblasti 
presadzovania práva na zabezpečenie 
súladu, ak by si predpokladaná závažnosť 
porušenia vyžadovala okamžitú reakciu, 
ktorá by neumožnila uplatniť ustanovenia 
článku 45;
d) požadovať predbežné opatrenia 
uvedené v článku 41 ods. 2 písm. e);

Pozmeňujúci návrh 343

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa 
zriaďuje spoločné vyšetrovanie, sa stanoví 
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lehota, v ktorej sa koordinátor digitálnych 
služieb v krajine usadenia a koordinátor 
digitálnych služieb, ktorý iniciuje žiadosť 
podľa odseku 2, dohodnú na spoločnom 
stanovisku k spoločnému vyšetrovaniu a 
prípadne na opatreniach 
na presadzovanie práva, ktoré sa majú 
prijať. Ak sa v tejto lehote nedosiahne 
dohoda, vec sa postúpi Komisii podľa 
článku 45 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 344

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prispievať k účinnému 
uplatňovaniu článku 3 smernice 
2000/31/ES s cieľom zabrániť 
fragmentácii jednotného digitálneho trhu 
a povinností veľmi veľkých platforiem 
uvedených v článku 5 nariadenia 
2019/1150;

Pozmeňujúci návrh 345

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vydáva odporúčania 
k vykonávaniu článku 27 a poskytuje 
poradenstvo v oblasti možného 
uplatňovania sankcií v prípade 
opakovaného nedodržiavania predpisov;

Pozmeňujúci návrh 346

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ea) vydáva stanoviská, odporúčania 
alebo poradenstvo vo veciach súvisiacich s 
článkom 34.

Pozmeňujúci návrh 347

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo 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, odporučí 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh 348

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začať 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

1. Komisia buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začne 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

Pozmeňujúci návrh 349

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa Komisia rozhodne začať 2. Keď Komisia začne konanie podľa 
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konanie podľa odseku 1, oznámi to 
všetkým koordinátorom digitálnych 
služieb, výboru, ako aj príslušnej veľmi 
veľkej online platforme.

odseku 1, oznámi to všetkým 
koordinátorom digitálnych služieb, výboru, 
ako aj príslušnej veľmi veľkej online 
platforme.

Pozmeňujúci návrh 350

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ich 
právnych zástupcov, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh 351

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak je v rámci konania, ktoré môže 
viesť k prijatiu rozhodnutia o porušení 
predpisov podľa článku 58 ods. 1, z 
dôvodu rizika vážnej ujmy pre príjemcov 
služby naliehavo potrebné konať, môže 
Komisia na základe zistenia zrejmého 
porušenia predpisov rozhodnutím nariadiť 
predbežné opatrenia voči dotknutej veľmi 
veľkej online platforme.

1. Ak je v rámci konania, ktoré môže 
viesť k prijatiu rozhodnutia o porušení 
predpisov podľa článku 58 ods. 1, z 
dôvodu rizika vážnej ujmy pre príjemcov 
služby naliehavo potrebné konať, môže 
Komisia na základe zistenia zrejmého 
porušenia predpisov rozhodnutím nariadiť 
primerané predbežné opatrenia voči 
dotknutej veľmi veľkej online platforme.



RR\1246056SK.docx 531/1008 PE693.594v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 352

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 
monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia príslušnou 
veľmi veľkou online platformou. Komisia 
takisto môže tejto platforme nariadiť, aby 
poskytla prístup k svojim databázam a 
algoritmom a vysvetlenia k nim.

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 
monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia príslušnou 
veľmi veľkou online platformou. Komisia 
takisto môže tejto platforme nariadiť, aby v 
prípade potreby poskytla prístup k svojim 
databázam a algoritmom a poskytla 
vysvetlenia týkajúce sa týchto databáz a 
algoritmov.

Pozmeňujúci návrh 353

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme rozhodnutie o 
nedodržiavaní predpisov, ak zistí, že 
príslušná veľmi veľká online platforma 
nedodržiava jednu alebo viaceré z týchto 
požiadaviek:

1. Komisia po porade s výborom 
prijme rozhodnutie o nedodržiavaní 
predpisov, ak zistí, že príslušná veľmi 
veľká online platforma nedodržiava jednu 
alebo viaceré z týchto požiadaviek:

Pozmeňujúci návrh 354

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

2. Komisia môže rozhodnutím a v 
súlade so zásadou proporcionality uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
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období, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 355

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každých päť rokov potom vyhodnotí 
Komisia uplatňovanie tohto nariadenia a 
správu o hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1. Najneskôr do piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každých päť rokov potom vyhodnotí 
Komisia uplatňovanie tohto nariadenia a 
správu o hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru. Na 
základe zistení a pri maximálnom 
zohľadnení stanoviska výboru sa k 
uvedenej správe v prípade potreby pripojí 
návrh na zmenu tohto nariadenia.
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(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základné informácie

Komisia v nadväznosti na tri uznesenia, ktoré prijal Parlament, predložila v decembri 2020 
svoj návrh aktu o digitálnych službách. Cieľom návrhu je zabezpečiť harmonizované 
podmienky pre rozvoj digitálnych cezhraničných služieb v EÚ.

Stanovisko výboru LIBE

Stanovisko sa zameriava na lepšiu ochranu základných práv a riešenie nezákonného obsahu v 
digitálnom veku v súlade s právomocami výboru LIBE. Väčšina pozmeňujúcich návrhov sa 
týka správ a stanovísk k aktu o digitálnych službách, ktoré už získali podporu vo výbore alebo 
v pléne. Kľúčové návrhy sú tieto:

1. V akte o digitálnych službách by sa malo ustanoviť právo na anonymné používanie 
a platenie digitálnych služieb vždy, keď je to rozumne uskutočniteľné, v súlade so 
zásadou minimalizácie údajov a s cieľom zabrániť neoprávnenému zverejneniu, 
krádeži totožnosti a iným formám zneužívania osobných údajov.

2. Šifrovanie bez medzifáz by sa nemalo obmedzovať, pretože je nevyhnutné pre 
bezpečnosť internetu.

3. V záujme ochrany používateľov a zabezpečenia existencie tradičných médií by sa 
malo postupne ukončiť používanie behaviorálnej a individuálne cielenej 
nekomerčnej a politickej reklamy, ktorá by sa mala nahradiť napríklad kontextovou 
reklamou. To isté by malo platiť aj pre cielenie na osoby na základe citlivých údajoch 
alebo pre cielenie na maloletých. Behaviorálne a personalizované cielenie komerčnej 
reklamy by malo byť možné len vtedy, ak si ho používatelia slobodne zvolili, bez 
toho, aby boli vystavení tzv. temným vzorom alebo riziku vylúčenia zo služieb, a bez 
toho, aby ich obťažovali bannery žiadajúce ich súhlas, ak sa už jasne vyjadrili vo 
svojich nastaveniach prehliadača/zariadenia.

4. V duchu judikatúry týkajúcej sa metaúdajov o komunikácii majú verejné orgány 
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prístup k záznamom o online činnosti jednotlivcov len na účely vyšetrovania osôb 
podozrivých zo závažnej trestnej činnosti alebo zabránenia závažnému ohrozeniu 
verejnej bezpečnosti, a to s predchádzajúcim súdnym povolením.

5. Od sprostredkovateľov by sa nemalo vyžadovať blokovanie prístupu k obsahu. 
Nezákonný obsah by sa mal odstrániť tam, kde je umiestnený.

6. V záujme ochrany slobody prejavu a slobody médií musí o zákonnosti obsahu 
rozhodovať nezávislé súdnictvo, a nie správne orgány.

7. Od sprostredkovateľov by sa nemalo vyžadovať odstraňovanie informácií, ktoré sú 
zákonné v členskom štáte, kde sú usadení (ich krajina pôvodu). Účinok 
cezhraničných príkazov na odstránenie by sa mal obmedziť na územie 
vydávajúceho členského štátu.

8. Na boj proti obchodníkom, ktorí nezákonne propagujú alebo ponúkajú produkty 
alebo služby v Únii, by sa mal uplatňovať osobitný režim.

9. Podmienky online platforiem musia dodržiavať základné práva a umožňovať zásahy 
do voľnej výmeny zákonných informácií len vtedy, ak je to nezlučiteľné s 
deklarovaným účelom služby.

10. Na nepriaznivé rozhodnutia online platforiem by sa mali vzťahovať súdne 
prostriedky nápravy.

11. V prípade oznámenia údajného nezákonného obsahu by kvalifikovaní pracovníci mali 
prijať rozhodnutie po vypočutí vydavateľa.

12. Postupy podávania sťažností by mali byť dostupné aj oznamovateľom, ako sú obete 
trestných činov, ktorých oznámenia sa neriešia.

13. Automatizované nástroje na moderovanie obsahu a filtre obsahu by nemali byť 
povinné. Len výnimočne by ich mali používať online platformy na ex ante kontrolu na 
dočasné zablokovanie zjavne nezákonného obsahu, ktorý nezohľadňuje kontext, 
pričom každé automatizované rozhodnutie musí podliehať ľudskému preskúmaniu. 
Algoritmy nedokážu spoľahlivo identifikovať nezákonný obsah a bežne vedú k 
odstraňovaniu zákonného obsahu vrátane novinárskeho obsahu.

14. Poskytovatelia by nemali byť povinní sankcionovať používateľov za poskytovanie 
nezákonného obsahu tým, že ich dočasne vylúčia z platformy, pretože uložením 
takejto povinnosti by sa nezabezpečilo rozhodnutie súdneho orgánu a obišli by sa 
zákonne stanovené sankcie.

15. Šírenie problematického obsahu na základe algoritmov by sa malo obmedziť tým, 
že používatelia budú mať kontrolu nad algoritmami, ktoré priorizujú informácie, ktoré 
sa im predkladajú (odporúčacie systémy).

16. Koregulačné nástroje („soft law“), ako sú kódexy správania a krízové protokoly, by 
mali podliehať osobitnému postupu na zabezpečenie transparentnosti, účasti, 
demokratického dohľadu a základných práv.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

2) Doteraz sa regulačný prístup 
spoliehal na dobrovoľnú spoluprácu s 
cieľom riešiť nové riziká a výzvy. Keďže 
sa to ukázalo ako nedostatočné 
a neexistujú harmonizované pravidlá na 
úrovni Únie, pokiaľ ide o záležitosti, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské 
štáty v čoraz väčšej miere zavádzajú 
vnútroštátne právne predpisy, ktorými 
predovšetkým poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb ukladajú 
povinnosť plniť požiadavky na náležitú 
starostlivosť, alebo zavedenie takýchto 
predpisov zvažujú. Ak sa vezme do úvahy 
inherentne cezhraničná povaha internetu, 
ktorý sa vo všeobecnosti na poskytovanie 
týchto služieb používa, tieto rozdielne 
vnútroštátne právne predpisy negatívne 
ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa 
článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez 
vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný 
pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. 
Podmienky poskytovania 
sprostredkovateľských služieb by sa mali 
na celom vnútornom trhu harmonizovať, 
aby sa podnikom poskytol prístup na nové 
trhy a aby sa im poskytli príležitosti 
využívať výhody vnútorného trhu, čím by 
sa zároveň spotrebiteľom a iným 
príjemcom služieb umožnil väčší výber. 
Fragmentácia pravidiel môže mať okrem 
toho negatívny vplyv na slobodu prejavu.

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2 a) Zložité regulačné požiadavky na 
úrovni Únie, ako aj na úrovni členských 
štátov prispeli k vysokým 
administratívnym nákladom a právnej 
neistote v prípade sprostredkovateľských 
služieb pôsobiacich na vnútornom trhu, 
najmä malých a stredných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
právo na súkromie, ochranu osobných 
údajov, na slobodu prejavu vrátane 
slobody prijímať a rozširovať informácie 
a myšlienky bez zásahu orgánu verejnej 
moci a bez ohľadu na hranice a právo na 
nediskrimináciu, ako aj slobodu médií, 
slobodu podnikania a ochranu 
spotrebiteľov. Deti majú osobitné práva 
zakotvené v článku 24 charty a v 
Dohovore Organizácie Spojených národov 
o právach dieťaťa. Vo všeobecnej 
poznámke Dohovoru UNCRC č. 25 o 
právach dieťaťa v súvislosti s digitálnym 
prostredím sa formálne stanovuje, ako sa 
tieto práva uplatňujú na digitálny svet.

Pozmeňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero členských 
štátov. Zacielenie činností na jeden alebo 
viacero členských štátov možno určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.

8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero členských 
štátov. Zacielenie činností na jeden alebo 
viacero členských štátov by sa malo určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla, e-mailovej adresy alebo 
iných kontaktných údajov z územia Únie 
sama osebe nemôže byť považovaná za 
dostatočnú na stanovenie podstatnej väzby 
s Úniou.

__________________ __________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
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veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1). veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 
(navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online). Uvedené iné akty, ktoré sa 
vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu 
stanovenému v tomto nariadení majú 
považovať za lex specialis, preto zostávajú 
týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá 
uvedené v tomto nariadení sa však 
uplatňujú v súvislosti s otázkami, ktoré sa 
týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi 
neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, v 
súvislosti s ktorými tieto iné akty 
ponechávajú členským štátom možnosť 
prijať určité opatrenia na vnútroštátnej 
úrovni.

9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/78429. 
Uvedené iné akty, ktoré sa vo vzťahu k 
všeobecne platnému rámcu stanovenému v 
tomto nariadení majú považovať za lex 
specialis, preto zostávajú týmto nariadením 
nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto 
nariadení sa však uplatňujú v súvislosti s 
otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi 
neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej 
miere, ako aj na otázky, v súvislosti s 
ktorými tieto iné akty ponechávajú 
členským štátom možnosť prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

__________________ __________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie 

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 
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o teroristickom obsahu online). o riešení šírenia teroristického obsahu 
online (Text s významom pre EHP), 
Ú. v. EÚ L 172, 17.5.2021, s. 79.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá 
práva Únie v oblasti autorského práva a s 
ním súvisiacich práv stanovujúce osobitné 
pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať 
nedotknuté.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 

12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pod pojmom „nezákonný 
obsah“ mala presadzovať základná 
myšlienka, že to, čo je nezákonné offline, 
by malo byť nezákonné aj online, pričom 
treba zabezpečiť, aby to, čo je zákonné 
offline bolo zákonné aj online. Pojem 
„nezákonný obsah“ by sa mal náležite 
vymedziť a mal by sa vzťahovať aj na 
informácie súvisiace s nezákonným 
obsahom, produktmi, službami a 
činnosťami, ak takéto informácie nie sú 
samy osebe v súlade s uplatniteľným 
právom Únie alebo členského štátu. 
Predovšetkým by sa tento pojem mal 
chápať tak, že sa bez ohľadu na ich formu 
vzťahuje na informácie, ktoré sú podľa 
platných právnych predpisov buď samy 
osebe nezákonné, ako napríklad nezákonné 
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produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

nenávistné prejavy, detská pornografia 
alebo teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, najmä s chartou, 
ani aká je presná povaha alebo predmet 
príslušného právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 

13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete, platformy 
na šírenie obsahu alebo online trhoviská, 
by sa mali vymedziť ako poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorí na žiadosť 
príjemcov služby nielen uchovávajú 
informácie, ktoré im títo príjemcovia 
poskytujú, ale ktorí rovnako na ich žiadosť 
šíria tieto informácie verejnosti. Aby však 
uložené povinnosti neboli príliš široké, 
poskytovatelia hostingových služieb by sa 
nemali považovať za online platformy, ak 
je verejné šírenie informácií len 
nepodstatnou a čisto vedľajšou 
funkčnosťou inej služby a táto funkčnosť 
sa z objektívnych technických dôvodov 
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tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

nedá používať bez tejto inej hlavnej služby 
a integrácia tejto funkčnosti nie je 
prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti pravidiel uvedených v 
tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
online platformy. Takúto funkčnosť by 
napríklad mohla predstavovať sekcia 
online novín určená na komentáre, ak je 
zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, 
ktorú predstavuje uverejňovanie správ v 
rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 
pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 
ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu 
vopred určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 

14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Preto, ak si prístup 
k informáciám vyžaduje registráciu alebo 
udelenie prístupu do skupiny 
používateľov, mali by sa tieto informácie 
považovať za verejne šírené len vtedy, ak 
registrácia alebo udelenie prístupu pre 
používateľov, ktorí chcú získať prístup 
k daným informáciám, prebieha 
automaticky bez toho, aby rozhodnutie o 
tom, komu sa udelí prístup, robil človek. 
Informácie, na výmenu ktorých sa 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197239, ako 
sú e-maily alebo služby odosielania 
súkromných správ, sa nepovažujú za 
verejne šírené. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
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poskytol. dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

__________________ __________________
39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15a) Online činnosti osoby umožňujú 
dôkladné pochopenie jej osobnosti, ako aj 
jej minulého a budúceho správania, čo 
umožňuje jej manipuláciu. Vysoká 
citlivosť takýchto informácií a ich 
potenciál zneužitia si vyžadujú osobitnú 
ochranu. 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 používanie 
digitálnych 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 
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. Všeobecný a nerozlíšený zber 
osobných údajov týkajúcich sa každého 
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použitia digitálnej služby neprimerane 
zasahuje do práva na súkromie a ochranu 
osobných údajov. Podľa nariadenia (EÚ) 
2016/679 majú používatelia právo, aby pri 
využívaní služieb informačnej spoločnosti 
neboli predmetom všadeprítomného 
sledovania. V súlade s judikatúrou o 
komunikáciách by sa od poskytovateľov 
metaúdajov nemalo vyžadovať, aby bez 
rozdielu uchovávali osobné údaje týkajúce 
sa používania služby všetkými príjemcami. 
Uplatňovanie účinného šifrovania údajov 
bez medzifáz je nevyhnutné pre dôveru v 
internet a bezpečnosť na internete a 
účinne bráni neoprávnenému prístupu 
tretích strán. Skutočnosť, že technológia 
šifrovania sa zneužíva na nezákonné 
účely, vo všeobecnosti neoslabuje 
šifrovanie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15b) Cielenie na jednotlivcov na 
základe osobných údajov vrátane údajov o 
správaní by nemalo byť povolené na 
nekomerčné a politické účely. Klamlivá 
alebo nejasná reklama na nekomerčné a 
politické účely je osobitnou triedou online 
hrozieb, pretože ovplyvňuje základné 
mechanizmy, na základe ktorých funguje 
naša demokratická spoločnosť. Nemalo 
by sa povoliť cielenie na maloleté osoby 
na základe ich osobných údajov ani 
cielenie na jednotlivcov na základe 
osobitných kategórií údajov, ktoré 
umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny. 
Cielenie na príjemcov na komerčné účely 
by si malo vyžadovať súhlas príjemcov. S 
cieľom zabezpečiť, aby príjemcovia mali 
skutočnú možnosť voľby, odmietnutie 
súhlasu by nemalo byť zložitejšie než 
udelenie súhlasu, tzv. temné vzory by sa 
nemali používať na oslabenie voľby 
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príjemcu a odmietnutie súhlasu by 
nemalo viesť k znemožneniu prístupu k 
funkciám platformy. S cieľom predísť 
obťažovaniu príjemcov, ktorí odmietnu 
udeliť súhlas, by sa mali rešpektovať 
nastavenia koncových zariadení, ktoré 
signalizujú námietku proti spracovaniu 
osobných údajov. Zobrazovanie 
kontextových reklám si nevyžaduje 
spracovanie osobných údajov, a preto je 
menej rušivé.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda 
nemali byť dostupné, pokiaľ ide o 
zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré 
neposkytol príjemca služby, ale samotný 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
vrátane prípadu, keď boli informácie 
vypracované v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa.

18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak má poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb vedomosť o 
týchto informáciách alebo má nad nimi 
kontrolu. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa. Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by nemali 
závisieť od neurčitých pojmov ako 
„aktívna“, „neutrálna“ alebo „pasívna“ 
úloha poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22) Aby poskytovateľ mohol využiť 22) Aby poskytovateľ mohol využiť 
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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.

výnimku zo zodpovednosti v prípade 
hostingových služieb, mal by, len čo sa 
dozvie o nezákonnej povahe 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 vrátane 
slobody prijímať a šíriť informácie a 
myšlienky bez zásahu orgánu verejnej 
moci. 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.

Pozmeňujúci návrh 14

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 

vypúšťa sa
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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.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 

27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 
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služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ, poskytovatelia cloudovej 
infraštruktúry a webmailové služby, kde 
sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom služby prístupu na 
internet. Aj tieto služby môžu využívať 
výnimky zo zodpovednosti, ak spĺňajú 
podmienky, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingovú službu.

Pozmeňujúci návrh 16

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 de jure 
ani de facto. Povinnosť de facto by 
vznikla, ak by nerealizácia infraštruktúry 
všeobecnej alebo preventívnej 
monitorovacej infraštruktúry bola 
nehospodárna, napríklad z dôvodu 
výrazných dodatočných nákladov na 
potrebný alternatívny ľudský dohľad 
alebo v dôsledku hrozby úhrady značných 
škôd. 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.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
mať povinnosť využívať automatizované 
nástroje na moderovanie obsahu, pretože 
takéto nástroje nedokážu účinne pochopiť 
nuansy kontextu a významu ľudskej 
komunikácie, čo je potrebné na určenie 
toho, či je možné považovať posudzovaný 
obsah za porušenie práva alebo 
podmienok služby.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
alebo správne orgány prikázať 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, aby konali proti určitým 
konkrétnym položkám nezákonného 
obsahu alebo poskytli určité konkrétne 
informácie. Vnútroštátne právne predpisy, 
na základe ktorých sa takéto príkazy 
vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa 
čoraz častejšie riešia v cezhraničných 
situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy plnili 
účinným a efektívnym spôsobom tak, aby 
dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť 
svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali 
neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli 
nenáležite dotknuté práva a oprávnené 
záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť 
určité podmienky, ktoré by tieto príkazy 
mali spĺňať, a určité doplňujúce 
požiadavky týkajúce sa spracovania týchto 
príkazov.

29) V závislosti od právneho systému 
jednotlivých členských štátov a predmetnej 
oblasti práva môžu vnútroštátne súdne 
orgány prikázať poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, aby konali 
proti určitým konkrétnym položkám 
nezákonného obsahu alebo poskytli určité 
konkrétne informácie. Vnútroštátne právne 
predpisy, na základe ktorých sa takéto 
príkazy vydávajú, sa značne líšia a tieto 
príkazy sa čoraz častejšie riešia v 
cezhraničných situáciách. Na to, aby sa 
tieto príkazy plnili účinným a efektívnym 
spôsobom tak, aby dotknuté orgány 
verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a 
poskytovatelia nepodliehali neprimeranej 
záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite 
dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích 
strán, je potrebné stanoviť určité 
podmienky, ktoré by tieto príkazy mali 
spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky 
týkajúce sa spracovania týchto príkazov.

Pozmeňujúci návrh 19
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by 
mali vydávať určené príslušné orgány v 
súlade s právom Únie, najmä s nariadením 
(EÚ) 2016/679, a so zákazom všeobecných 
povinností monitorovať informácie alebo 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú 
činnosť uvedenú v tomto nariadení. 
Podmienkami a požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na 
príkazy proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, ktorými sa 
stanovujú podobné systémy pre konanie 
proti špecifickým druhom nezákonného 
obsahu, ako je nariadenie (EÚ) 2021/784 o 
riešení šírenia teroristického obsahu online 
alebo nariadenie (EÚ) 2017/2394, ktorým 
sa orgánom presadzovania práva v oblasti 
ochrany spotrebiteľa v členských štátoch 
udeľujú osobitné právomoci prikázať 
poskytovanie informácií, pričom 
podmienkami a požiadavkami, ktoré sa na 
príkazy na poskytnutie informácií 
vzťahujú, nie sú dotknuté iné akty Únie, v 
ktorých sa stanovujú podobné relevantné 
pravidlá pre konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30a) Aby sa predišlo protichodným 
výkladom toho, čo predstavuje nezákonný 
obsah, a aby sa zabezpečila dostupnosť 
informácií, ktoré sú zákonné v členskom 
štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, 
príkazy konať proti nezákonnému obsahu 
by v zásade mali vydávať súdne orgány 
členského štátu, v ktorom má 
poskytovateľ svoje hlavné sídlo, alebo, ak 
nie je usadený v Únii, v ktorom je usadený 
jeho právny zástupca. Súdne orgány iných 
členských štátov by mali mať možnosť 
vydávať príkazy, ktorých účinok je 
obmedzený na územie členského štátu, v 
ktorom sídli súdny orgán vydávajúci 
príslušný príkaz. Na opatrenia proti 
nezákonným komerčným ponukám tovaru 
a služieb by sa mal uplatňovať osobitný 
režim.

Pozmeňujúci návrh 21

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 

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 
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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.

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 členského štátu, 
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 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.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto 
nariadenia týkajúce sa poskytovania 
informácií by preto nemali mať vplyv na 
príkazy týkajúce sa informácií o skupine 
príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne 
identifikovaní, vrátane príkazov na 
poskytnutie súhrnných informácií 
požadovaných na štatistické účely alebo 

32) Príkazy na poskytnutie informácií, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
týkajú predloženia konkrétnych informácií 
o jednotlivých príjemcoch dotknutej 
sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v 
týchto príkazoch identifikovaní, na účely 
určenia súladu príjemcov služieb s 
platnými pravidlami Únie alebo 
vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto 
nariadenia týkajúce sa poskytovania iných 
ako osobných informácií by preto nemali 
mať vplyv na príkazy týkajúce sa 
informácií o skupine príjemcov služieb, 
ktorí nie sú osobitne identifikovaní, vrátane 
príkazov na poskytnutie súhrnných 
informácií požadovaných na štatistické 
účely alebo tvorby politiky založenej na 
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tvorby politiky založenej na dôkazoch. dôkazoch.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek nezákonného 
obsahu a informácií, ak sú určené 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb usadeným v inom členskom štáte, v 
zásade neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

33) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu a poskytovať informácie podliehajú 
pravidlám, ktoré chránia právomoc 
členského štátu, kde je usadený dotknutý 
poskytovateľ služieb, a v určitých 
prípadoch stanovujú možné výnimky z 
tejto právomoci stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES, a to len ak sú 
splnené podmienky uvedeného článku. 
Keďže predmetné príkazy sa týkajú 
konkrétnych položiek obsahu a informácií, 
ktoré sú podľa práva Únie alebo 
členského štátu nezákonné, ak sú určené 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb usadeným v inom členskom štáte, v 
zásade neobmedzujú slobodu týchto 
poskytovateľov poskytovať služby 
cezhranične. Preto sa na tieto príkazy 
nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 
smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel 
týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia 
odchyľujúce sa od právomoci členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb 
usadený, určitými osobitnými dôvodmi a 
pravidiel týkajúcich sa oznamovania 
takýchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 

36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
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nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné a aktuálne 
informácie o svojich kontaktných miestach 
vrátane jazykov, ktoré sa pri tejto 
komunikácii majú používať. Takéto 
informácie by sa mali oznámiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte usadenia. Kontaktné 
miesto môžu využívať aj dôveryhodní 
nahlasovatelia a profesionálne subjekty, 
ktoré sú s poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb v osobitnom 
vzťahu. Na rozdiel od právneho zástupcu 
by kontaktné miesto malo slúžiť na 
prevádzkové účely a nemuselo by 
nevyhnutne mať fyzické umiestnenie.

Pozmeňujúci návrh 25

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 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. Zhrnutie 
podmienok by sa malo sprístupniť aj 
verejnosti. V záujme ochrany základného 
práva na slobodu prejavu by 
poskytovatelia nemali mať možnosť 
svojvoľne odstrániť zákonný obsah alebo 
zasiahnuť proti tým, ktorí ho poskytujú. 
Konanie proti zákonným informáciám je 
odôvodnené len vtedy, ak sú tieto 
informácie nezlučiteľné s deklarovaným 
účelom služby. Ak je napríklad účelom 
online fóra diskutovať o určitej otázke, 
môže byť poskytovanie informácií o 
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nesúvisiacich témach nezlučiteľné s 
účelom služby.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40.

39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Poskytovatelia 
ponúkajúci svoje služby vo viac ako 
jednom členskom štáte by mali poskytnúť 
prehľad informácií podľa jednotlivých 
členských štátov. Aby sa však predišlo 
neprimeranému zaťaženiu, nemali by sa 
tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40.

__________________ __________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 

40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
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úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na 
oznámenia, malo by byť možné, aby 
fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení. 
Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či tento obsah následne 
odstráni alebo k nemu znemožní prístup 
(ďalej len „opatrenie“). Povinnosť zaviesť 
mechanizmy oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mala uplatňovať napríklad 
na služby uchovávania a zdieľania 
súborov, služby webového hostingu, 
reklamné servery a webové sídla na 
ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 

41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné, nesvojvoľné a nediskriminačné 
spracovanie oznámení na základe pravidiel, 
ktoré sú jednotné, transparentné a jasné a 
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poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

ktoré poskytujú spoľahlivé záruky na 
ochranu práv a oprávnených záujmov 
všetkých dotknutých strán, najmä ich 
základných práv zaručených chartou, a to 
bez ohľadu na členský štát, v ktorom sú 
tieto strany usadené alebo kde majú pobyt, 
a na dotknutú oblasť práva. Základné práva 
v príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nimznemožniť prístup, napríklad po prijatí 
oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov, mal by 
vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré 
takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, 
a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného 
práva na slobodu prejavu, informovať 
príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho 
dôvodoch a dostupných možnostiach 
uplatnenia prostriedkov nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by 
sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
považujú za nezákonný obsah alebo za 

42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť návrhy 
informácií odporúčacích systémov, ktoré 
poskytol príjemca služby, znemožniť k nim 
prístup, alebo ich obmedziť, napríklad po 
prijatí oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, mal by vzhľadom na negatívne 
dôsledky, ktoré takéto rozhodnutia môžu 
mať pre príjemcu, a to aj pokiaľ ide o 
výkon jeho základného práva na slobodu 
prejavu, jasne a užívateľsky ústretovo 
informovať príjemcu a prípadne 
oznamovateľa o svojom rozhodnutí, jeho 
dôvodoch a dostupných možnostiach 
príjemcu uplatniť prostriedky nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by 
sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody 
rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa 
opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, 
na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa 
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nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy.

považujú za nezákonný obsah alebo za 
nezlučiteľné s platnými obchodnými 
podmienkami. Táto povinnosť by sa 
nemala uplatňovať, ak príjemca v 
minulosti opakovane poskytol zjavne 
nezákonný obsah alebo ak je odstránenie 
založené na príkaze konať proti 
nezákonnému obsahu a príslušný orgán, 
ktorý príkaz vydal, sa rozhodol 
nezverejniť informácie z dôvodov verejnej 
bezpečnosti. Dostupné prostriedky 
nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie 
rozhodnutia poskytovateľa hostingových 
služieb, by mali vždy zahŕňať súdne 
prostriedky nápravy. Obmedzenie návrhov 
odporúčacích systémov sa môže 
uskutočniť napríklad prostredníctvom tzv. 
shadow-banningu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

42a) Pri moderovaní obsahu by 
mechanizmy, ktoré platformy dobrovoľne 
používajú, nemali v zásade viesť k 
žiadnym opatreniam ex ante kontrol 
založeným na automatizovaných 
nástrojoch alebo na filtrovaní obsahu pri 
nahrávaní. 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 ex 
ante kontroly na základe 
automatizovaných nástrojov alebo 
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filtrovania nahrávania obsahu by sa mali 
chápať tak, že zverejnenie podlieha 
automatizovanému rozhodnutiu. 
Výnimočne by malo byť povolené, ak je 
automatizované rozhodnutie účinné počas 
obmedzeného obdobia, podlieha 
ľudskému preskúmaniu a spoľahlivo sa 
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 
automatizovaných predkladaní obsahu, 
ako je spam. Ak sa na ex post 
moderovanie obsahu používajú 
automatizované nástroje, poskytovateľ by 
mal zabezpečiť ľudskú rozhodovanie o 
každom uskutočňovanom kroku a 
ochranu zákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností.

43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že majú viac než 4,5 milióna 
používateľov v Únii alebo spĺňajú kritériá 
na to, aby sa podľa tohto nariadenia mohli 
považovať za veľmi veľké online 
platformy. K tomu, aby sa tieto dodatočné 
povinnosti neobchádzali, prispievajú 
pravidlá konsolidácie stanovené v 
uvedenom odporúčaní. Oslobodenie 
mikropodnikov a malých podnikov od 
uvedených dodatočných povinností by sa 
nemalo chápať tak, že ovplyvňuje ich 
schopnosť zriadiť na dobrovoľnom základe 
systém, ktorý je v súlade s jednou alebo 
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viacerými z týchto povinností.

__________________ __________________
41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

44) Príjemcovia služieb a organizácie 
alebo verejné subjekty zastupujúce záujmy 
spotrebiteľov, ktoré členský štát označil za 
oprávnené podávať žaloby v zastúpení, by 
mali mať možnosť jednoducho a účinne 
napadnúť určité rozhodnutia online 
platforiem, ktoré ich negatívne ovplyvňujú. 
Od online platforiem by sa preto malo 
vyžadovať, aby zabezpečili vnútorné 
systémy vybavovania sťažností, ktoré 
spĺňajú určité podmienky zamerané na 
zaistenie toho, aby systémy boli ľahko 
dostupné a prinášali rýchle a spravodlivé 
výsledky. Tieto systémy by mali byť k 
dispozícii aj oznamovateľom. Okrem toho 
by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
príslušným právom, a to bez toho, aby táto 
možnosť bola uvedenými prostriedkami 
nejako dotknutá. Dotknuté online 
platformy by takisto mali mať možnosť 
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domáhať sa súdnych prostriedkov 
nápravy v súvislosti s týmito 
rozhodnutiami v súlade s uplatniteľným 
právom.

Pozmeňujúci návrh 33

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 
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 

46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú 
potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
konajúcimi v rámci ich určenej 
odbornosti 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 
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 
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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

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

__________________ __________________
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).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru 
a poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 

47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, môže narúšať 
dôveru a poškodzovať práva a oprávnené 
záujmy dotknutých strán. Preto by mali byť 
online platformy oprávnené zaviesť proti 
takémuto zneužívaniu vhodné, primerané a 
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považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného obsahu 
príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

spoľahlivé záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali byť 
oprávnené dočasne pozastaviť svoje 
príslušné činnosti. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania zjavne nezákonného 
obsahu príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

48) Online platforma sa môže v 
niektorých prípadoch, napríklad z 
oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 

48) Online platforma sa môže v 
niektorých prípadoch, napríklad z 
oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 
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dobrovoľných opatrení, dozvedieť o 
informáciách týkajúcich sa určitej činnosti 
príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že príjemca mohol spáchať, 
môže páchať alebo pravdepodobne 
spácha závažný trestný čin ohrozujúci 
život alebo bezpečnosť nejakej osoby, ako 
sú napríklad trestné činy uvedené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ44. V takýchto prípadoch by 
online platforma mala o takomto podozrení 
bezodkladne informovať príslušné orgány 
presadzovania práva a poskytnúť im všetky 
relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii, prípadne vrátane príslušného 
obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. 
Toto nariadenie neposkytuje právny základ 
na profilovanie príjemcov služieb na účely 
možného zisťovania trestných činov online 
platformami. Pri informovaní orgánov 
presadzovania práva by online platformy 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb.

dobrovoľných opatrení, dozvedieť o 
informáciách týkajúcich sa určitej činnosti 
príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že bezprostredne hrozí 
závažný trestný čin ohrozujúci život 
nejakej osoby vrátane zraniteľných 
príjemcov, napríklad detí, ako sú napríklad 
trestné činy uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ44. V takýchto prípadoch by 
online platforma mala o takomto podozrení 
bezodkladne informovať príslušné orgány 
presadzovania práva a poskytnúť im 
informácie, ktoré k tomuto podozreniu 
viedli. Toto nariadenie neposkytuje právny 
základ na profilovanie príjemcov služieb 
na účely možného zisťovania trestných 
činov online platformami. Pri informovaní 
orgánov presadzovania práva by online 
platformy mali dodržiavať aj ďalšie 
uplatniteľné pravidlá práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva na ochranu práv a 
slobôd fyzických osôb.

__________________ __________________
44 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

44 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 

52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
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sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať 
súhlas dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať ľahký prístup k informáciám o 
hlavných parametroch používaných na 
určenie toho, že sa im má zobraziť 
konkrétna reklama, ktoré by im mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní. Požiadavkami 
tohto nariadenia na poskytovanie 
informácií týkajúcich sa reklamy nie je 
dotknuté uplatňovanie príslušných 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne primerané 
alternatívne a menej reštriktívne opatrenia, 
ktoré by účinne dosiahli rovnaký výsledok.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 

56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
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príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia, ak je 
zmiernenie možné bez nepriaznivého 
vplyvu na základné práva.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 

57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením zjavne 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
zjavne nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných produktov Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
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často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú zjavne 
nezákonným obsahom alebo sú 
nezlučiteľné s obchodnými podmienkami 
online platformy.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 

58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky, ak je zmiernenie možné bez 
nepriaznivého vplyvu na základné práva. 
V rámci takýchto zmierňujúcich opatrení 
by veľmi veľké online platformy mali 
zvážiť napríklad zlepšenie alebo iné 
prispôsobenie koncepcie a fungovania 
moderovania obsahu, algoritmických 
odporúčacích systémov a online rozhraní 
tak, aby odrádzali od šírenia nezákonného 
obsahu a obmedzovali ho, ako aj 
prispôsobenie svojich rozhodovacích 
procesov alebo úpravu obchodných 
podmienok. Môžu do nich zahrnúť aj 
nápravné opatrenia, ako napríklad 
zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s 
konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, 
ako napríklad zlepšenie viditeľnosti 
spoľahlivých informačných zdrojov. Veľmi 
veľké online platformy môžu posilniť svoje 
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činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj 
iniciovaním vzniku kódexov správania 
alebo iných samoregulačných opatrení či 
pripojením sa k existujúcim kódexom 
alebo opatreniam. Všetky prijaté opatrenia 
by mali byť v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia týkajúcimi sa náležitej 
starostlivosti a mali by byť účinné a 
vhodné na zmiernenie zistených 
špecifických rizík v záujme ochrany 
verejného poriadku, ochrany súkromia a 
boja proti podvodným a klamlivým 
obchodným praktikám a mali by byť 
primerané vzhľadom na hospodársku 
kapacitu veľmi veľkej online platformy a 
potrebu predísť zbytočným obmedzeniam 
využívania jej služieb, pričom by mali 
náležite zohľadňovať potenciálne 
negatívne účinky na základné práva 
príjemcov služieb.

vnútorné procesy alebo dohľad nad 
ktoroukoľvek zo svojich činností. Môžu 
tiež iniciovať alebo zintenzívniť 
spoluprácu s dôveryhodnými 
nahlasovateľmi, organizovať školenia a 
výmeny skúseností s organizáciami 
dôveryhodných nahlasovateľov. 
Rozhodnutie o voľbe opatrení by malo 
zostať na veľmi veľkej online platforme. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb bez 
negatívneho vplyvu na základné práva 
príjemcov služieb.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia vplyvu a navrhovať 
vlastné opatrenia na zmiernenie 
nepriaznivého vplyvu. Výsledky posúdenia 
vplyvov by mali byť oznámené výboru 
koordinátorov digitálnych služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
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členskom štáte ich usadenia.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 
v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. V prípade potreby 
by správa mala obsahovať opis 
konkrétnych prvkov, v prípade ktorých 
nebolo možné vykonať audit, a 
vysvetlenie, prečo tieto prvky nemohli byť 
predmetom auditu. Kladné stanovisko by 
sa malo poskytnúť vtedy, ak zo všetkých 
dôkazov vyplýva, že veľmi veľká online 
platforma plní povinnosti stanovené v 
tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky. 
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Ak audítorské stanovisko nemohlo 
dospieť k záveru o konkrétnych prvkoch v 
rámci rozsahu auditu, odôvodnenie 
neprijatia takéhoto záveru by malo byť 
zahrnuté do audítorského stanoviska.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
jasne a užívateľsky ústretovo poskytnuté 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

Pozmeňujúci návrh 44
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie šírenia nezákonného obsahu 
prostredníctvom systémov platformy, 
údajov o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj osobné 
údaje, obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb. Výskumní pracovníci by mali byť 
nezávislí a nemali by mať žiaden konflikt 
záujmov. Ani výskumní pracovníci, ani 
subjekty či inštitúcie, pre ktoré pracujú, 
by nemali počas piatich rokov pred 
začatím výskumných činností dostať 



RR\1246056SK.docx 575/1008 PE693.594v02-00

SK

finančné prostriedky od spoločnosti, ktorá 
je ovplyvnená zisteniami výskumu alebo 
má na nich priamy záujem. Výskumní 
pracovníci by mali dodržať minimálne 
päťročnú prestávku medzi uverejnením 
svojich zistení a prácou pre akúkoľvek 
spoločnosť, ktorá je ovplyvnená 
zisteniami tohto výskumu alebo má na 
nich priamy záujem.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 
takéhoto kódexu správania, mohlo by sa 
to prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o 
tom, či online platforma porušila 

68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti.
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povinnosti stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom, ako aj Kódex postupov proti 
šíreniu dezinformácií. Ako sa uvádza v 
akčnom pláne pre európsku demokraciu, 
Komisia konkrétne v prípade Kódexu 
postupov proti šíreniu dezinformácií vydá 
usmernenia na posilnenie tohto kódexu.

69) Pravidlá týkajúce sa kódexov 
správania podľa tohto nariadenia by mohli 
slúžiť ako základ pre už zavedené 
samoregulačné úsilie na úrovni Únie, 
ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti 
výrobkov, Memorandum o porozumení 
proti falšovaným tovarom, Kódex 
správania proti nezákonným nenávistným 
prejavom, ako aj Kódex postupov proti 
šíreniu dezinformácií.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

71a) Nástroje tzv. soft law, ako sú 
kódexy správania a krízové protokoly, 
môžu predstavovať riziko pre základné 
práva, pretože na rozdiel od právnych 
predpisov nepodliehajú demokratickej 
kontrole a ich súlad so základnými 
právami nepodlieha súdnemu 
preskúmaniu. V záujme zvýšenia 
zodpovednosti, účasti a transparentnosti 
sú potrebné procesné záruky na 
vypracovanie kódexov správania a 
krízových protokolov.

Pozmeňujúci návrh 48
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 89

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

89) Výbor by mal prispievať k tomu, 
aby sa na úrovni Únie dospelo k 
spoločnému nazeraniu na konzistentné 
uplatňovanie tohto nariadenia, ako aj k 
spolupráci medzi príslušnými orgánmi, 
okrem iného aj tým, že bude Komisii a 
koordinátorom digitálnych služieb 
poskytovať poradenstvo o vhodných 
opatreniach v oblasti vyšetrovania a 
presadzovania práva, najmä vo vzťahu k 
veľmi veľkým online platformám. Výbor 
by mal prispievať aj k vypracúvaniu 
príslušných vzorov a kódexov správania a 
analyzovať nastupujúce všeobecné trendy 
vo vývoji digitálnych služieb v Únii.

89) Výbor by mal prispievať k tomu, 
aby sa na úrovni Únie dospelo k 
spoločnému a konzistentnému 
uplatňovaniu tohto nariadenia, ako aj k 
spolupráci medzi príslušnými orgánmi, 
okrem iného aj tým, že bude Komisii a 
koordinátorom digitálnych služieb 
poskytovať poradenstvo o vhodných 
opatreniach v oblasti vyšetrovania a 
presadzovania práva, najmä vo vzťahu k 
veľmi veľkým online platformám. Výbor 
by mal prispievať aj k vypracúvaniu 
príslušných vzorov a kódexov správania a 
analyzovať nastupujúce všeobecné trendy 
vo vývoji digitálnych služieb v Únii.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pravidlá vykonávania tohto 
nariadenia a presadzovania jeho 
dodržiavania, a to aj pokiaľ ide o 
spoluprácu a koordináciu medzi 
príslušnými orgánmi.

c) pravidlá vykonávania tohto 
nariadenia a presadzovania dodržiavania v 
ňom stanovených požiadaviek, a to aj 
pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu 
medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby poskytované 
príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo 
bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo 

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby poskytované 
príjemcom služieb v Únii, a to bez ohľadu 
na sídlo poskytovateľov týchto služieb.
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poskytovateľov týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich 
práv;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nariadenie (EÚ) .../… o 
predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online [TOO po prijatí];

d) nariadenie (EÚ) 2021/784;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) právne predpisy Únie o ochrane 
osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 
2016/679 a smernica 2002/58/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
otázky týkajúce sa služieb informačnej 
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spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 
2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 
účely, pričom tieto informácie online 
platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje 
konkrétne za ich propagáciu;

n) „reklama“ sú informácie určené na 
priamu alebo nepriamu propagáciu 
informácií, produktov alebo služieb 
právnickej alebo fyzickej osoby bez ohľadu 
na to, či sa majú dosiahnuť komerčné alebo 
nekomerčné účely, pričom tieto informácie 
online platforma zobrazuje na svojom 
online rozhraní za priamu alebo nepriamu 
odplatu, ktorá sa poskytuje konkrétne za 
propagáciu týchto informácií, produktov 
alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie, 
zoradenie, prioritizáciu alebo spracovanie 
konkrétnych informácií, produktov alebo 
služieb príjemcom služby vo svojom online 
rozhraní, a to aj v dôsledku vyhľadávania 
iniciovaného príjemcom alebo iného 
určenia relatívneho poradia alebo 
významnosti zobrazovaných informácií;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Súkromie na internete

1. Bez toho, aby bola dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 
2002/58/ES, poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti vynakladajú 
primerané úsilie na to, aby umožnili 
používanie tejto služby a platbu za ňu bez 
toho, aby získavali osobné údaje príjemcu.
Členské štáty neukladajú poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti 
všeobecnú povinnosť obmedziť 
anonymné alebo pseudonymné využívanie 
ich služieb.
2. Prevádzkovatelia online platforiem 
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.
3. Členské štáty neukladajú 
poskytovateľom služieb informačnej 
spoločnosti povinnosť všeobecne a bez 
rozdielu uchovávať osobné údaje 
príjemcov ich služieb. Cielené 
uchovávanie údajov konkrétneho 
príjemcu nariaďuje justičný orgán v 
súlade s právom Únie alebo právom 
členského štátu.
4. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti majú právo poskytovať a 
podporovať služby šifrovania podľa 
svojho vlastného výberu. Členské štáty 
neukladajú poskytovateľom služieb 
informačnej spoločnosti povinnosť 
obmedziť ich úroveň bezpečnostných a 
šifrovacích opatrení.

Pozmeňujúci návrh 58
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Návrh nariadenia
Článok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2b
Cielenie digitálnej reklamy

1. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti nezhromažďujú ani 
nespracúvajú osobné údaje vymedzené v 
článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 
na účely cielenia na príjemcov, ktorým sa 
zobrazuje reklama.
2. Odchylne od odseku 1 môžu 
poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti na účely cielenia na 
príjemcov, ktorým sa zobrazujú reklamy 
na komerčné účely, zhromažďovať a 
používať len osobné údaje príjemcov, 
ktorí dali svoj výslovný súhlas na takéto 
zhromažďovanie a používanie, ako sa 
vymedzuje v článku 4 bode 11 nariadenia 
(EÚ) 2016/679. Odmietnutie súhlasu 
nesmie byť pre príjemcu zložitejšie ani 
časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu. 
Poskytovatelia nesmú používať metódu, 
ktorej účelom alebo dôsledkom je ohroziť 
alebo narušiť slobodné rozhodovanie 
príjemcu o tom, či udeliť súhlas. Od 
príjemcov, ktorých koncové zariadenie 
signalizuje, že nesúhlasia proti 
spracúvaniu osobných údajov pri 
využívaní služieb informačnej spoločnosti 
podľa článku 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 
2016/679, sa nebude súhlas žiadať.
3. Ak si prístup k službe vyžaduje 
súhlas uvedený v odseku 2 a príjemca 
takýto súhlas odmietol, poskytnú sa mu 
iné spravodlivé a primerané možnosti 
prístupu k službe.
4. Osobné údaje uvedené v odseku 2 
sa nesmú spracúvať ani používať na tieto 
účely:
a) cielenie na príjemcov na základe 
skutočného alebo pravdepodobného 
rasového alebo etnického pôvodu, 
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politických názorov, náboženského alebo 
filozofického presvedčenia, členstva v 
odborových organizáciách, zdravia, 
sexuálneho života alebo sexuálnej 
orientácie príjemcu, alebo
b) cielenie na príjemcov vo veku 
menej ako 18 rokov.
5. Tento článok nebráni službám 
informačnej spoločnosti určiť príjemcov, 
ktorým sa zobrazujú reklamy na základe 
kontextových informácií, ako je redakčný 
obsah, v ktorom je reklama zobrazená, 
kľúčové slová alebo zemepisná oblasť 
príjemcov, ktorým sa reklama zobrazuje.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu požiadať v súlade s 
právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 61
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu požiadať v súlade s 
právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej 
iniciatívy a dodržiavanie právnych 

predpisov
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie 
nezákonného obsahu alebo znemožnenie 
prístupu k nemu, alebo prijímajú potrebné 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
požiadavkami práva Únie vrátane tých, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti, aktívnej povinnosti zisťovania 
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zisťovania skutočností skutočností alebo povinnosti 
automatizovaného moderovania obsahu

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá de jure ani de facto 
všeobecná povinnosť monitorovať 
informácie, ktoré títo poskytovatelia 
prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť 
aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť, 
alebo tejto činnosti predchádzať.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nie sú povinní používať 
automatizované nástroje na moderovanie 
obsahu alebo na monitorovanie správania 
veľkého počtu fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 

1. Po prijatí príkazu konať proti jednej 
alebo viacerým položkám konkrétneho 
nezákonného obsahu doručeného 
zabezpečeným komunikačným kanálom a 
vydaného vnútroštátnym súdnymi 
orgánom na základe uplatniteľného práva 
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Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s 
právom Únie poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb bez 
zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý 
príkaz vydal, o tom, ako príkaz vykonali, 
pričom uvedú prijaté opatrenia, ako aj čas 
ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa uplatňuje mutatis 
mutandis na príslušné správne orgány, 
ktoré online platformám prikazujú konať 
proti obchodníkom, ktorí nezákonne 
propagujú alebo ponúkajú produkty alebo 
služby v Únii.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) príkaz obsahuje tieto prvky: a) príkaz obsahuje tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— identifikačné údaje justičného 
orgánu, ktorý príkaz vydal, vrátane 
dátumu, časovej pečiatky a elektronického 
podpisu orgánu, ktorý umožňuje 
príjemcovi overiť príkaz;
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odkaz na právny základ príkazu;

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje, prečo informácie predstavujú 
nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne 
ustanovenie právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátneho práva, ktoré bolo 
porušené,

— dostatočne podrobné odôvodnenie, 
v ktorom sa jasne vysvetľuje, prečo 
informácie predstavujú nezákonný obsah, 
s odkazom na konkrétne ustanovenie 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátneho práva, ktoré bolo porušené,

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

— jasné a užívateľsky ústretové 
informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré 
má k dispozícii poskytovateľ služby a 
príjemca služby, ktorý obsah poskytol, 
vrátane informácií o účinných 
prostriedkoch nápravy, ako aj lehôt na 
podanie odvolania;

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ak je to potrebné a primerané, 
rozhodnutie nezverejniť informácie o 
odstránení obsahu alebo znemožnení 
prístupu k nemu z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, ako je prevencia, 
vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie 
závažnej trestnej činnosti, a to tak dlho, 
ako je to potrebné, ale nie dlhšie ako šesť 
týždňov od uvedeného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územnú pôsobnosť príkazu na 
základe uplatniteľných pravidiel práva 
Únie a vnútroštátneho práva vrátane charty 
a prípadne všeobecných zásad 
medzinárodného práva, ktorá nepresahuje 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľa;

b) územnú pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi, ktorý má 
svoje hlavné sídlo v členskom štáte, ktorý 
príkaz vydal, na základe uplatniteľných 
pravidiel práva Únie a vnútroštátneho 
práva vrátane charty a prípadne 
všeobecných zásad medzinárodného práva, 
ktorá nepresahuje rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho 
cieľa;

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) územná pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi, ktorý má 
hlavné sídlo v inom členskom štáte, je 
obmedzená na územie členského štátu, 
ktorý príkaz vydal;

Pozmeňujúci návrh 76
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) územná pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi alebo jeho 
zástupcovi, ktorý má hlavné sídlo mimo 
Únie, je obmedzená na územie členského 
štátu, ktorý príkaz vydal;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Body ba) a bb) prvého pododseku sa 
neuplatňujú, ak sa voči online 
platformám vydá príkaz, aby konali proti 
obchodníkom, ktorí sú usadení v tom 
istom členskom štáte ako vydávajúci 
orgán a ktorí nezákonne propagujú alebo 
ponúkajú produkty alebo služby v Únii.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátor digitálnych služieb z 
členského štátu súdneho alebo správneho 
orgánu vydávajúceho príkaz bez 
zbytočného odkladu prostredníctvom 
systému zriadeného v súlade s článkom 67 
zašle kópiu príkazov uvedených v odseku 1 
všetkým ostatným koordinátorom 
digitálnych služieb.

3. Koordinátor digitálnych služieb z 
členského štátu orgánu vydávajúceho 
príkaz bez zbytočného odkladu 
prostredníctvom systému zriadeného v 
súlade s článkom 67 zašle kópiu príkazov 
uvedených v odseku 1 všetkým ostatným 
koordinátorom digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 79
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby 
súdne orgány mohli na žiadosť žiadateľa, 
ktorého práva boli porušené prístupom k 
nezákonnému obsahu, vydať v súlade 
s týmto článkom voči príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
príkaz na odstránenie alebo znemožnenie 
prístupu k tomuto obsahu, a to aj formou 
príkazu na vykonanie predbežného 
opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý bol doručený zabezpečeným 
komunikačným kanálom a ktorý vydal 
vnútroštátny súdny orgán na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, na účely predchádzania, 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
závažnej trestnej činnosti alebo 
predchádzania závažnému ohrozeniu 
verejnej bezpečnosti bez zbytočného 
odkladu informujú zabezpečeným 
komunikačným kanálom orgán, ktorý 
príkaz vydal, o tom, ako bol príkaz 
vykonaný, a ak nebol vykonaný, vysvetlia 
dôvody jeho nevykonania.

Pozmeňujúci návrh 81
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) príkaz je vydaný na účely 
predchádzania, vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania závažnej trestnej 
činnosti alebo predchádzania závažnému 
ohrozeniu verejnej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) príkaz je vydaný na účely získania 
informácií o osobe či osobách podozrivých 
zo závažnej trestnej činnosti alebo 
závažného ohrozenia verejnej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— identifikačné údaje justičného 
orgánu, ktorý príkaz vydal, a 
autentifikácia príkazu týmto orgánom 
vrátane dátumu, časovej pečiatky a 
elektronického podpisu orgánu, ktorý 
príkaz na poskytnutie informácií vydal;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odkaz na právny základ príkazu;
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Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje cieľ, na ktorý sa informácie 
požadujú, a prečo je požiadavka na 
poskytnutie informácií nevyhnutná a 
primeraná na určenie toho, či príjemcovia 
sprostredkovateľských služieb dodržiavajú 
uplatniteľné pravidlá Únie alebo 
vnútroštátne pravidlá, okrem prípadov, 
keď takéto odôvodnenie nemožno 
poskytnúť z dôvodov súvisiacich s 
predchádzaním trestným činom, ich 
vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním,

— dostatočne podrobné odôvodnenie, 
v ktorom sa jasne vysvetľuje cieľ, na ktorý 
sa informácie požadujú, a prečo je daný 
príkaz nevyhnutný a primeraný, pričom sa 
náležite zohľadní vplyv príkazu na 
základné práva konkrétneho príjemcu 
služby, ktorého údaje sa požadujú, a 
závažnosti trestného činu;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— jednoznačný identifikátor 
príjemcov služby, o ktorých sa žiadajú 
informácie;

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ak požadované informácie 
predstavujú osobné údaje v zmysle článku 
4 bod 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo 
článku 3 bod 1 smernice (EÚ) 2016/680, 
odôvodnenie, že príkaz je v súlade s 
uplatniteľným právnym predpisom o 
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ochrane údajov;

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

— informácie o mechanizmoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
už boli zhromaždené na účely 
poskytovania služby a ktoré má pod 
kontrolou;

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
už boli zákonne zhromaždené na účely 
poskytovania služby a ktoré má pod 
kontrolou;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátor digitálnych služieb z 
členského štátu vnútroštátneho súdneho 
alebo správneho orgánu vydávajúceho 
príkaz bez zbytočného odkladu 
prostredníctvom systému zriadeného v 
súlade s článkom 67 zašle kópiu príkazu 
uvedeného v odseku 1 všetkým 
koordinátorom digitálnych služieb.

3. Koordinátor digitálnych služieb z 
členského štátu vnútroštátneho súdneho 
orgánu vydávajúceho príkaz bez 
zbytočného odkladu prostredníctvom 
systému zriadeného v súlade s článkom 67 
zašle kópiu príkazu uvedeného v odseku 1 
všetkým koordinátorom digitálnych 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 91
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podmienkami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku nie sú 
dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

4. Ak sa informácie požadujú na 
účely predchádzania, vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania závažného 
trestného činu, podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto článku 
nie sú dotknuté požiadavky vnútroštátneho 
trestného procesného práva v súlade s 
právom Únie.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Poskytovateľ bez zbytočného 
odkladu informuje príjemcu, ktorého 
údaje sa požadujú. Pokiaľ je to 
nevyhnutné a primerané na účely ochrany 
základných práv inej osoby, vydávajúci 
súdny orgán môže pri náležitom 
zohľadnení vplyvu príkazu na základné 
práva osoby, ktorej údaje sa požadujú, 
rozhodnúť, aby poskytovateľ 
informovanie príjemcu odložil. Takéto 
rozhodnutie je riadne odôvodnené a 
uvádza sa v ňom dĺžka odloženia, ktoré 
nemá trvať viac než šesť týždňov.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Tento článok sa uplatňuje mutatis 
mutandis na príslušné správne orgány, 
ktoré online platformám prikazujú 
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poskytovať informácie uvedené v článku 
22 na iné účely, než tie, ktoré sú uvedené 
v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb poskytnúť 
osobné údaje o príjemcoch ich služieb, o 
ktoré požiadali verejné orgány, len ak sú 
splnené podmienky stanovené v tomto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Spoločný európsky systém výmeny 

informácií
Komisia prijme vykonávacie akty podľa 
článku 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ktorými sa zriadi 
spoločný európsky systém výmeny 
informácií so zabezpečenými kanálmi na 
spracúvanie povolených cezhraničných 
komunikácií, autentifikáciu a prenos 
príkazov uvedených v článkoch 8 a 9 tohto 
nariadenia a prípadne požadovaných 
údajov medzi príslušným súdnym 
orgánom a poskytovateľom. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 70 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 96
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu jednotných kontaktných miest 
a komunikáciu s nimi.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu jednotných kontaktných miest 
a komunikáciu s nimi a zabezpečia, aby 
boli informácie aktuálne. Meno adresu, 
adresu elektronickej pošty a telefónne 
číslo svojho jednotného kontaktného 
miesta poskytnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom sú usadení.

Pozmeňujúci návrh 97

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. 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, 
jednoznačným a ľahko zrozumiteľným 
jazykom a verejne dostupné v ľahko 
prístupnom formáte. Súhrn podmienok, v 
ktorom sú uvedené najdôležitejšie body 
stručným, jasným a jednoznačným 
spôsobom, sa zverejní.  Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb musia 
ponúknuť možnosť jednoducho vylúčiť 
nepovinné ustanovenia a informovať o 
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dostupných prostriedkoch nápravy.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú spravodlivo, 
transparentne, súdržne, predvídateľne, 
nediskriminačne, dôsledne, nesvojvoľne a 
primerane, pričom náležite zohľadňujú 
práva a oprávnené záujmy všetkých 
zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podmienky poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb môžu z 
týchto služieb vylúčiť poskytovanie 
zákonných informácií alebo inak 
obmedziť prístup k informáciám, ktoré sú 
zákonné, alebo pozastaviť alebo ukončiť 
poskytovanie služby príjemcom na účely 
poskytovania zákonných informácií, len 
ak sú informácie nezlučiteľné s 
deklarovaným účelom služby.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Obchodné podmienky 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb musia byť v súlade so základnými 
zásadami základných práv zakotvenými v 
charte.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Podmienky, ktoré nie sú v súlade s 
týmto článkom, nie sú pre príjemcov 
záväzné.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Veľmi veľké online platformy 
vymedzené v článku 25 uverejnia svoje 
obchodné podmienky v úradných 
jazykoch všetkých členských štátov Únie, 
v ktorých ponúkajú svoje služby.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne jednoducho dostupným spôsobom 
zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú a 
podrobnú správu o akomkoľvek 
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príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy musia umožňovať vyhľadávanie a 
byť archivované na účely ďalšieho 
použitia. Tieto správy podľa vhodnosti 
obsahujú rozdelenie na úrovni členských 
štátov, a najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených v 
týchto príkazoch;

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9, prijatých opatreniach a o 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
opatrení;

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) úplnom počte moderátorov obsahu 
pridelených každému úradnému jazyku 
na členský štát a kvalitatívny opis toho, či 
a ako sa používajú automatizované 
nástroje na moderovanie obsahu v 
každom úradnom jazyku;

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v b) počte oznámení predložených v 
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súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o priemernom 
čase potrebnom na prijatie opatrení;

súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o priemernom 
a mediánovom čase potrebnom na prijatie 
opatrení;

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení;

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení, ako aj o opatreniach prijatých s 
cieľom kvalifikovať moderátorov obsahu 
a zabezpečiť, aby nebol dotknutý obsah, 
ktorý neporušuje právne predpisy;

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom a mediánovom čase 
potrebnom na prijatie týchto rozhodnutí 
a počte prípadov, v ktorých boli tieto 
rozhodnutia zrušené.
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Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení výlučne 
elektronickým spôsobom.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
jasne viditeľné, používateľsky ústretové a 
umiestnené v blízkosti predmetného 
obsahu. Musia umožňovať predkladanie 
oznámení v jednotlivých prípadoch 
výlučne neautomatizovaným 
elektronickým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt jednoznačne a 
nepochybne zistiť zjavnú nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 
poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej polohy 
týchto informácií, najmä presnej adresy 
alebo adries URL, a v prípade potreby aj 
dodatočné informácie umožňujúce 
identifikáciu nezákonného obsahu;

b) jasné uvedenie elektronickej polohy 
týchto informácií, najmä prípadnej presnej 
adresy alebo adries URL, a v prípade 
potreby aj dodatočné informácie 
umožňujúce identifikáciu nezákonného 
obsahu;

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak sa oznámi údajné porušenie 
práva duševného vlastníctva, dôkaz o tom, 
že subjekt predkladajúci oznámenie je 
držiteľom práva duševného vlastníctva, 
ktoré je údajne porušené, alebo je 
oprávnený konať v mene držiteľa tohto 
práv;

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fyzická osoba alebo subjekt predkladajúci 
oznámenie sa môžu rozhodnúť, že uvedú 
informácie uvedené v bode c), ktoré sa 
nesprístupňujú poskytovateľovi obsahu, s 
výnimkou prípadov údajného porušenia 
práv duševného vlastníctva podľa bodu 
ca).

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 
k získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Po prijatí oznámenia poskytovateľ 
služieb informuje poskytovateľov 
informácií prostredníctvom dostupných 
kontaktných údajov o prvkoch uvedených 
v odseku 2 a poskytne im možnosť 
reagovať pred prijatím rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Oznámené informácie zostávajú 
prístupné, až kým sa v súvislosti s nimi 
neprijme rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Poskytovateľ zabezpečí, aby 
rozhodnutia o oznámeniach prijímali 
kvalifikovaní pracovníci, ktorým sa 
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zabezpečí primeraná počiatočná a 
priebežná odborná príprava o 
uplatniteľných právnych predpisoch a 
medzinárodných normách v oblasti 
ľudských práv, ako aj vhodné pracovné 
podmienky.

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi 
alebo subjektu svoje rozhodnutie v 
súvislosti s informáciami, na ktoré sa 
oznámenie vzťahuje, pričom poskytne 
informácie o prostriedkoch nápravy v 
súvislosti s týmto rozhodnutím.

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi jednotlivcovi alebo 
subjektu, ktorý predkladá oznámenie, ako 
aj poskytovateľovi informácií svoje 
rozhodnutie v súvislosti s informáciami, na 
ktoré sa oznámenie vzťahuje, pričom 
poskytne informácie o prostriedkoch 
nápravy v súvislosti s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo 
rozhodovanie používajú automatizované 
prostriedky, informácie o ich použití uvedú 
v oznámení uvedenom v odseku 4.

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne, nesvojvoľne a 
nediskriminačne prijímajú rozhodnutia vo 
vzťahu k informáciám, ktorých sa 
oznámenia týkajú. Ak na toto spracovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4. To zahŕňa 
zmysluplné informácie o ďalšom postupe, 
použitej technológii a kritériách a 
dôvodoch rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 120
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Mechanizmus uvedený v odseku 1 
sa poskytuje bezplatne. Ak sú oznámenia 
zjavne neopodstatnené alebo 
neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa 
povahu, poskytovateľ hostingových 
služieb môže odmietnuť zaoberať sa 
žiadosťou.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje najneskôr v čase odstránenia 
alebo znemožnenia prístupu o tomto 
rozhodnutí príjemcu a poskytne jasné a 
konkrétne odôvodnenie rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, alebo 
obmedziť návrhy informácií 
odporúčacích systémov bez ohľadu na 
prostriedky použité na odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim alebo na obmedzenie návrhov 
informácií, informuje o tomto rozhodnutí 
najneskôr v čase odstránenia alebo 
znemožnenia prístupu, alebo obmedzenia 
návrhov informácií príjemcu a 
oznamovateľa, prostredníctvom 
poskytnutých kontaktných údajov, a 
poskytne jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či má rozhodnutie za následok a) či má rozhodnutie za následok 



RR\1246056SK.docx 605/1008 PE693.594v02-00

SK

odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim alebo obmedzenie návrhov 
informácií odporúčacích systémov a 
prípadne územný rozsah znemožnenia 
prístupu alebo obmedzenie návrhov;

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov pri 
prijímaní rozhodnutia vrátane informácií o 
tom, či sa rozhodnutie prijalo v súvislosti s 
obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

c) prípadne informácie o 
prostriedkoch použitých pri prijímaní 
rozhodnutia a v každom prípade 
informácie o tom, či sa rozhodnutie prijalo 
v súvislosti s obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má príjemca služby k 
dispozícii v súvislosti s rozhodnutím, 
najmä prostredníctvom vnútorných 
mechanizmov vybavovania sťažností, 
mimosúdneho riešenia sporov a súdneho 
prostriedku nápravy.

f) jasné a používateľsky ústretové 
informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré 
má príjemca služby k dispozícii v 
súvislosti s rozhodnutím, najmä 
prostredníctvom vnútorných mechanizmov 
vybavovania sťažností, mimosúdneho 
riešenia sporov a súdneho prostriedku 
nápravy.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Povinnosti podľa tohto článku sa 
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neuplatňujú
a) na zjavne nezákonný obsah, ak 
príjemca v minulosti opakovane poskytol 
zjavne nezákonný obsah; alebo
b)  ak odstránenie obsahu alebo 
znemožnenie prístupu k nemu, ako sa 
uvádza v odseku 1 tohto článku, je 
založené na príkaze v súlade s článkom 8 
a príslušný orgán, ktorý tento príkaz 
vydal, rozhodne o tom, že je potrebné a 
primerané, aby sa informácie 
nezverejňovali z dôvodu verejnej 
bezpečnosti, ako sú predchádzanie, 
vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie 
závažných trestných činov, platnosť 
odsekov 1 – 4 tohto článku sa pozastaví 
dovtedy, kým to je potrebné, ale 
maximálne na šesť týždňov od prijatia 
tohto rozhodnutia, pričom poskytovateľ 
hostingových služieb nesmie žiadne 
informácie zverejniť. Uvedený príslušný 
orgán môže predĺžiť túto lehotu o ďalších 
šesť týždňov, ak je takéto nezverejnenie 
naďalej opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Odseky 2 a 4 sa nevzťahujú na 
poskytovateľov hostingových služieb, ktorí 
sa v zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES považujú za mikropodniky.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Moderovanie obsahu

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb nesmú používať ex ante kontrolné 
opatrenia založené na automatizovaných 
nástrojoch alebo filtrovanie informácií pri 
nahrávaní na účely moderovania obsahu, 
okrem týchto prípadov:
a) automatizované rozhodnutia o 
moderovaní obsahu s cieľom odstrániť 
konkrétne položky a návrhy odporúčacích 
systémov alebo k nim znemožniť prístup, 
sa obmedzujú na informácie, ktoré sú 
totožné s informáciami, ktoré predtým 
kvalifikovaný personál alebo justičný 
orgán klasifikovali ako zjavne nezákonné, 
a to bez ohľadu na ich kontext, totožnosť 
a zámer príjemcu, ktorý ich poskytol;
b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
chybovosť v prípadoch, keď sa nesprávne 
predpokladá, že informácie sú totožné s 
informáciami, ktoré boli predtým 
klasifikované ako nezákonný obsah;
c) použitá technológia nebráni 
prístupu k informáciám a návrhom 
informácií odporúčacích systémov, ktoré 
nie sú nezákonným obsahom a
d) rozhodnutia vyplývajúce z 
automatizovaného moderovania o 
odstránení konkrétnych položiek alebo o 
znemožnení prístup k nim, resp. 
obmedzení návrhov odporúčacích 
systémov urýchlene preskúmajú 
kvalifikovaní pracovníci a v prípade 
absencie urýchleného ľudského 
potvrdenia prestanú byť účinné.
Ak poskytovatelia hostingových služieb 
inak používajú automatizované nástroje 
na moderovanie obsahu, zabezpečia, aby o 
akýchkoľvek opatreniach, ktoré sa majú 
prijať, rozhodovali kvalifikovaní 
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pracovníci a aby nebol dotknutý zákonný 
obsah, ktorý neporušuje podmienky 
stanovené poskytovateľmi. Poskytovateľ 
zabezpečí, aby sa personálu poskytla 
primeraná počiatočná a priebežná 
odborná príprava o uplatniteľných 
právnych predpisoch a medzinárodných 
normách v oblasti ľudských práv, ako aj 
vhodné pracovné podmienky.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
moderovanie informácií, ktoré boli s 
najväčšou pravdepodobnosťou nahraté 
automatizovanými nástrojmi.
3. Poskytovatelia hostingových 
služieb pri moderovaní obsahu konajú 
spravodlivo, transparentne, súdržne, 
predvídateľne, nediskriminačne, 
dôsledne, nesvojvoľne a primerane, 
pričom náležite zohľadňujú práva a 
oprávnené záujmy všetkých 
zainteresovaných strán vrátane 
základných práv príjemcov služieb 
zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky, ak 
nemajú viac ako 4,5 milióna používateľov 
v Únii.

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby a oprávneným 
subjektom podľa článku 3 bodu 4 
smernice (EÚ) 2020/18281a počas obdobia 
najmenej šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou:

__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 
2020 o žalobách v zastúpení na ochranu 
kolektívnych záujmov spotrebiteľov 
a o zrušení smernice 2009/22/ES 
(Ú. v. EÚ L 409, 4.12.2020, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) rozhodnutia o nekonaní po 
doručení oznámenia podľa článku 14;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám alebo 
obmedzenie návrhov odporúčacích 
systémov;
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Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu.

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) akékoľvek iné rozhodnutia, ktoré 
nepriaznivo ovplyvňujú prístup príjemcu k 
významným prvkom pravidelných služieb 
platformy vrátane monetizácie informácií.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností. 
Online platformy verejne sprístupnia 
rokovací poriadok svojho interného 
systému vybavovania sťažností. Ak chce 
príjemca služby predložiť sťažnosť, 
online platforma mu poskytne jednoduchý 
prístup k týmto pravidlám jasným, 
používateľsky ústretovým a ľahko 
dostupným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 135
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a nesvojvoľne. Ak 
sťažnosť proti rozhodnutiu uvedenému v 
odseku 1 body a) až ca) obsahuje 
dostatočné dôvody na to, aby sa online 
platforma domnievala, že informácie, 
ktorých sa sťažnosť týka, nie sú zjavne 
nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Po prijatí sťažnosti proti 
rozhodnutiu podľa odseku 1 bodu -a) 
informuje online platforma poskytovateľa 
informácií o sťažnosti, pričom použije 
dostupné kontaktné údaje, a dá 
poskytovateľovi informácií možnosť 
odpovedať pred prijatím rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy.

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy. V prípade 
sťažnosti proti rozhodnutiu podľa odseku 
1 bodu -a) sa to vzťahuje mutatis 
mutandis na poskytovateľov informácií, 
ktorí poskytli kontaktné údaje. Ak 
rozhodnutie uvedené v odseku 1 zadrží 
interný systém vybavovania sťažností, 
poskytne sa podrobné vysvetlenie súladu s 
podmienkami platformy alebo 
uplatniteľným právom.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, 
majú právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
vybraným orgánom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, a 
oprávnené subjekty vymedzené v článku 3 
bode 4 smernice (EÚ) 2020/1828 majú 
právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
vybraným orgánom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Pozmeňujúci návrh 139
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým pododsekom nie je dotknuté právo 
dotknutého príjemcu na využitie súdneho 
prostriedku nápravy rozhodnutia v súlade s 
uplatniteľným právom.

Prvým pododsekom nie je dotknuté právo 
dotknutého príjemcu na využitie súdneho 
prostriedku nápravy rozhodnutia online 
platformy pred súdom v súlade s 
uplatniteľným právom, ani právo 
príslušnej online platformy na využitie 
súdneho prostriedku nápravy rozhodnutia 
orgánu mimosúdneho riešenia sporov v 
súlade s uplatniteľným právom.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) je nestranný a nezávislý od online 
platforiem, ako aj od príjemcov služieb 
poskytovaných online platformami;

a) je nestranný a nezávislý od online 
platforiem, ako aj od príjemcov služieb 
poskytovaných online platformami a je 
právne oddelený a funkčne nezávislý od 
vlády členského štátu a akéhokoľvek 
iného súkromného subjektu;

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zahŕňa právnych expertov;

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) má potrebné odborné znalosti v 
súvislosti s problémami, ktoré sa 
vyskytujú v jednej alebo viacerých 
konkrétnych oblastiach nezákonného 
obsahu, alebo v súvislosti s uplatňovaním a 
presadzovaním obchodných podmienok 
jedného alebo viacerých typov online 
platforiem, čo mu umožňuje účinne 
prispievať k riešeniu sporu;

b) má potrebné odborné znalosti a 
kvalifikáciu v oblastiach, ktoré sa týkajú 
jednej alebo viacerých konkrétnych oblastí 
nezákonného obsahu, alebo v súvislosti s 
uplatňovaním a presadzovaním 
obchodných podmienok jedného alebo 
viacerých typov online platforiem, čo mu 
tak umožňuje účinne a vhodne prispievať k 
riešeniu sporu;

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami, ktoré sú jasne viditeľné a 
ľahko prístupné verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postupy mimosúdneho urovnávania 
sporov sú pre príjemcu služby prednostne 
bezplatné. V prípade, že sa platia náklady, 
postup musí byť pre príjemcov služby 
prístupný, atraktívny a nie nákladný. Na 
tento účel by náklady nemali byť vyššie 
ako nominálny poplatok.

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky alebo mechanizmy používané na 
ich určovanie oznámia certifikované 
orgány mimosúdneho riešenia sporov 
príjemcovi služieb a príslušnej online 
platforme pred začatím riešenia sporu.

Poplatky alebo mechanizmy používané na 
ich určovanie zverejnia certifikované 
orgány mimosúdneho riešenia sporov a 
oznámia ich príjemcovi služieb a príslušnej 
online platforme pred začatím riešenia 
sporu.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Týmto článkom nie sú dotknuté 
ustanovenia článku 43 týkajúce sa 
schopnosti príjemcov služieb podávať 
sťažnosti koordinátorovi digitálnych 
služieb v krajine ich bydliska alebo v 
prípade veľmi veľkých online platforiem 
Komisii.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Súdne prostriedky nápravy

Členské štáty zabezpečia, aby ich súdne 
orgány boli na žiadosť príjemcu služby, 
na ktorého sa vzťahuje rozhodnutie o 
online platforme, a v súlade s príslušným 
vnútroštátnym právom oprávnené 
preskúmať zákonnosť takéhoto 
rozhodnutia a v prípade potreby vydať 
predbežné súdne príkazy, ak rozhodnutie:
a) znamená odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu k informáciám, 
alebo obmedzenie návrhov odporúčacích 
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systémov, ktoré poskytol daný príjemca;
b) znamená čiastočné alebo úplné 
pozastavenie alebo ukončenie 
poskytovania služby danému príjemcovi;
c) znamená pozastavenie alebo 
zrušenie účtu príjemcu; alebo
d) nepriaznivo ovplyvňuje prístup 
príjemcu k významným prvkom 
pravidelných služieb online platformy 
vrátane monetizácie informácií.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne.

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
konajúcimi v rámci ich určenej 
odbornosti prostredníctvom mechanizmov 
uvedených v článku 14 spracúvali a aby sa 
o nich rozhodovalo prednostne a 
bezodkladne.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť na účely odhaľovania, 
identifikácie a oznamovania nezákonného 
obsahu;

a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť na účely odhaľovania, 
identifikácie a oznamovania nezákonného 
obsahu vo vymedzenej oblasti;

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa, a ich 
vymedzenú oblasť odbornosti.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených alebo nesprávnych oznámení, 
alebo oznámení týkajúcich sa zákonných 
informácií, a to vrátane informácií 
zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných od tretích strán 
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vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného nahlasovateľa.

vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného nahlasovateľa.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy sú oprávnené 
pozastaviť na primeraný čas a po vydaní 
predchádzajúceho varovania poskytovanie 
svojich služieb príjemcom služby, ktorí 
často poskytujú zjavne nezákonný obsah 
alebo obsah, v súvislosti s ktorým dostali v 
predchádzajúcich 12 mesiacoch dva alebo 
viac príkazov konať, ak tieto príkazy 
neboli neskôr zrušené.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Online platformy sú na primeraný 
čas a po vydaní predchádzajúceho 
varovania oprávnené prerušiť spracúvanie 
oznámení a sťažností podaných 
prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.
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Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa.

d) úmysel príjemcu, jednotlivca, 
subjektu alebo sťažovateľa, ak je 
identifikovateľný.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
používateľsky ústretovo stanovia svoju 
politiku týkajúcu sa zneužívania 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, a to aj pokiaľ 
ide o skutočnosti a okolnosti, ktoré 
zohľadňujú pri posudzovaní toho, či určité 
správanie predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa online platforma dozvie o 
akýchkoľvek informáciách, ktoré vedú k 
podozreniu, že došlo k závažnému 
trestnému činu, ktorého dôsledkom je 
ohrozenie života alebo bezpečnosti osôb, 
dochádza k nemu alebo je pravdepodobné, 
že k nemu dôjde, o svojom podozrení 
bezodkladne informuje orgány 
presadzovania práva alebo súdne orgány 
dotknutého členského štátu alebo 
členských štátov a poskytne všetky 

1. Ak sa online platforma dozvie o 
akýchkoľvek informáciách, ktoré vedú k 
podozreniu, že bezprostredne hrozí 
spáchanie závažného trestného činu, 
ktorého dôsledkom je ohrozenie života, 
bezodkladne informuje o svojom 
podozrení orgány presadzovania práva 
alebo súdne orgány dotknutého členského 
štátu alebo členských štátov a poskytne 
informácie, ktoré viedli k tomuto 
podozreniu.
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dostupné relevantné informácie.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má sídlo alebo v ktorom má svojho 
právneho zástupcu, alebo informuje 
Europol.

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má sídlo alebo v ktorom má svojho 
právneho zástupcu, a môže informovať 
Europol.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku je dotknutým 
členským štátom ten členský štát, v ktorom 
existuje podozrenie, že došlo k trestnému 
činu, že k nemu dochádza alebo 
pravdepodobne dôjde, alebo členský štát, v 
ktorom má podozrivý zo spáchania 
trestného činu pobyt alebo sa v ňom 
nachádza, alebo členský štát, v ktorom má 
pobyt alebo sa nachádza obeť údajného 
trestného činu.

Na účely tohto článku je dotknutým 
členským štátom ten členský štát, v ktorom 
existuje podozrenie, že bezprostredne 
hrozí spáchanie trestného činu, alebo 
členský štát, v ktorom má podozrivý zo 
spáchania trestného činu pobyt alebo sa v 
ňom nachádza, alebo členský štát, v 
ktorom má pobyt alebo sa nachádza obeť 
údajného trestného činu.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kópiu identifikačného dokumentu 
obchodníka alebo akúkoľvek inú 
elektronickú identifikáciu v zmysle článku 

b) kópiu identifikačného dokumentu 
obchodníka, na ktorom je uvedené meno, 
informácie týkajúce sa adresy obsiahnuté 
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3 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/201450;

v dokumente, vydávajúci orgán a dátum 
platnosti, alebo akúkoľvek inú 
elektronickú identifikáciu v zmysle článku 
3 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/201450;

__________________ __________________
50 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.

50 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.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni. Informácie uvedené v 
odseku 1 písm. b) sa vymažú hneď po ich 
porovnaní s informáciami uvedenými v 
odseku 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, jasne rozčlenených na 
pozastavenia uložené po prijatí 
viacnásobných príkazov konať za 
poskytovanie zjavne nezákonného obsahu, 
za predkladanie zjavne neopodstatnených 
oznámení a za podávanie zjavne 
neopodstatnených sťažností;
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Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) akomkoľvek použití automatických 
prostriedkov na účely moderovania obsahu 
s uvedením presných účelov, ukazovateľov 
presnosti automatizovaných prostriedkov 
pri plnení týchto účelov a akýchkoľvek 
uplatnených záruk.

c) akomkoľvek použití automatických 
prostriedkov na účely moderovania obsahu 
s uvedením presných účelov, ukazovateľov 
presnosti automatizovaných prostriedkov 
pri plnení týchto účelov a akýchkoľvek 
uplatnených záruk vrátane ľudského 
posúdenia, ako aj zmysluplných 
informácií o použitom postupe, kritériách 
a úvahách a súvisiacej logiky pri 
automatizovanom rozhodovaní.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou, a to aj prostredníctvom 
neprehliadnuteľného a harmonizovaného 
označovania;

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje, a ak ide 
o iné osoby, fyzickú alebo právnickú 
osobu, ktorá reklamu financuje;

Pozmeňujúci návrh 166
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) jasné, zmysluplné a jednotné 
informácie o parametroch použitých na 
cielenie alebo určenie príjemcu, ktorému 
sa reklama zobrazuje.

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom 
sa stanovia harmonizované špecifikácie 
označení uvedených v odseku 1 písm. a). 
Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s 
konzultačným postupom, na ktorý sa 
odkazuje v článku 70 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy informujú fyzickú alebo 
právnickú osobu, v mene ktorej sa 
reklama zobrazuje, kde sa reklama 
zobrazila. Na požiadanie informujú aj 
príslušné verejné orgány.

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré premietajú 
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reklamu na svojich online rozhraniach, 
na požiadanie poskytnú príslušným 
verejným orgánom, mimovládnym 
organizáciám a výskumným pracovníkom, 
ktorí konajú vo verejnom záujme, 
jednoduchý prístup k informáciám 
týkajúcim sa priamych a nepriamych 
platieb alebo akejkoľvek inej odmeny 
prijatej za zobrazenie príslušnej reklamy 
na svojich online rozhraniach.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posúdenie rizika Posúdenie vplyvu

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne a vždy pred uvedením novej služby 
efektívne a usilovne identifikujú, analyzujú 
a posudzujú pravdepodobnosť a 
závažnosť akéhokoľvek negatívneho 
vplyvu návrhu, fungovania a využívania 
ich služieb v Únii, a to najmä vplyvu na 
základné práva vrátane systémového 
vplyvu na úrovni členského štátu. Toto 
posúdenie vplyvu musí byť špecifické z 
hľadiska ich služieb a musí zahŕňať tieto 
systémové riziká:

Pozmeňujúci návrh 172
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb;

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb, ak je obsah 
zjavne nezákonný alebo ak boli prijaté 
príkazy podľa článku 8;

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 charty;

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv, najmä práv na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, ochranu osobných údajov a 
slobody prejavu a práva na informácie, 
zákazu diskriminácie a práv dieťaťa, ako aj 
slobody tlače, ako sú zakotvené v charte;

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, a 
to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) porucha alebo úmyselná 
manipulácia ich služieb, a to aj 
prostredníctvom neautentického 
používania bez toho, aby bol dotknutý 
článok 2a, alebo automatizovaného 
využívania služby alebo nezverejneného 
plateného vplyvu, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
základné práva.

Pozmeňujúci návrh 175
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

2. Pri vykonávaní posúdení vplyvu 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, aký vplyv majú ich systémy 
moderovania obsahu, odporúčacie systémy 
a systémy na výber, cielenie a 
zobrazovanie reklamy vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia zjavne 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Veľmi veľké online platformy 
oznámia výsledok posúdenia vplyvu a 
podkladové dokumenty výboru 
koordinátorov digitálnych služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom sú usadené. 
Súhrnná verzia posúdenia vplyvov sa 
zverejní v ľahko prístupnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 27 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmierňovanie rizík Osobitné opatrenia na zmiernenie 
nepriaznivých vplyvov

Pozmeňujúci návrh 178
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú transparentné, vhodné, primerané 
a účinné zmierňujúce opatrenia 
prispôsobené na riešenie špecifických 
nepriaznivých vplyvov zistených podľa 
článku 26, ak je zmiernenie možné bez 
nepriaznivého vplyvu na iné základné 
práva. Takéto opatrenia môžu podľa 
potreby zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispôsobenie moderovania obsahu 
alebo odporúčacích systémov, ich 
rozhodovacích procesov, vlastností alebo 
fungovania ich služieb alebo ich 
obchodných podmienok;

a) prispôsobenie moderovania obsahu 
alebo odporúčacích systémov a online 
rozhraní, ich rozhodovacích procesov, 
vlastností alebo fungovania ich služieb 
alebo ich obchodných podmienok;

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) primerané technické a operačné 
opatrenia alebo kapacity, ako napríklad 
primerané personálne zabezpečenie alebo 
technické prostriedky na rýchle 
odstránenie nezákonného obsahu, o 
ktorom má platforma vedomosť alebo v 
súvislosti s ktorým dostala príkaz konať, 
alebo znemožnenie prístupu k tomuto 
obsahu;
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Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) ľahko dostupné a používateľsky 
ústretové mechanizmy umožňujúce 
používateľom nahlasovať alebo 
označovať údajne nezákonný obsah a 
mechanizmy používateľského 
moderovania;

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú;

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie alebo ukončenie zobrazovania 
reklamy v spojení so službou, ktorú 
poskytujú pre konkrétny obsah;

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posilnenie vnútorných procesov 
alebo dohľadu nad ktoroukoľvek z ich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík;

c) posilnenie vnútorných procesov 
alebo dohľadu nad ktoroukoľvek z ich 
činností, pokiaľ ide o odhaľovanie a 
riešenie nepriaznivých vplyvov;

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) začatie alebo úpravu spolupráce s 
inými online platformami prostredníctvom 
kódexov správania a krízových protokolov 
uvedených v článkoch 35 a 37.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o voľbe opatrení zostáva na 
veľmi veľkej online platforme.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa veľmi veľká online 
platforma rozhodne nezaviesť žiadne zo 
zmierňujúcich opatrení uvedených v 
odseku 1 tohto článku, poskytne písomné 
vysvetlenie nezávislým audítorom, v 
ktorom uvedie, preto tieto opatrenia 
nezaviedla, aby tak umožnila 
vypracovanie audítorskej správy podľa 
článku 28 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
nepriaznivých vplyvov nahlásených veľmi 
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veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zmiernenie zistených 
systémových rizík.

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zmiernenie zistených 
nepriaznivých vplyvov.

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné odporúčania o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
vplyvmi, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a navrhnúť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pred prijatím týchto odporúčaní 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia nezávislému auditu s cieľom 
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dodržiavanie: posúdiť dodržiavanie povinností 
stanovených v kapitole III, najmä kvalitu 
identifikácie, analýzy a posúdenia 
nepriaznivých vplyvov uvedených v 
článku 26, a potrebu, proporcionalitu a 
účinnosť opatrení na zmiernenie vplyvov 
uvedených v článku 27.

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinností stanovených v kapitole 
III;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) všetkých záväzkov prijatých podľa 
kódexov správania uvedených v článkoch 
35 a 36 a krízových protokolov uvedených 
v článku 37.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Veľmi veľké online platformy zabezpečia, 
aby audítori mali prístup ku všetkým 
relevantným informáciám na vykonávanie 
svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh 194
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Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy;

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy a iných veľmi 
veľkých online platforiem a nemajú s 
nimi konflikt záujmov;

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) majú preukázanú objektívnosť a 
profesionálnu etiku, najmä na základe 
dodržiavania kódexov postupov alebo 
vhodných noriem.

c) majú preukázanú objektívnosť a 
profesionálnu etiku, najmä na základe 
dodržiavania kódexov príslušných 
postupov alebo vhodných noriem.

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) opis konkrétnych prvkov, v 
súvislosti s ktorými nemohol audítor 
dospieť k záveru, a vysvetlenie, prečo 
nebolo možné auditom týchto prvkov 
dospieť k záveru;

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) opis tretích strán, s ktorými sa 
viedli konzultácie v rámci auditu;
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Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) audítorské stanovisko k tomu, či 
veľmi veľká online platforma, ktorá je 
predmetom auditu, dodržiavala povinnosti 
a záväzky uvedené v odseku 1, a to kladné, 
kladné s pripomienkami alebo záporné;

e) audítorské stanovisko k tomu, či 
veľmi veľká online platforma, ktorá je 
predmetom auditu, zmysluplne dodržiavala 
povinnosti a záväzky uvedené v odseku 1, 
a to kladné, kladné s pripomienkami alebo 
záporné;

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré dostanú audítorskú správu a táto 
správa nie je kladná, náležite zohľadnia 
všetky operatívne odporúčania, ktoré im 
boli určené, a prijmú potrebné opatrenia 
na ich vykonanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia odporúčaní prijmú správu o 
vykonávaní odporúčaní auditu, v ktorej 
uvedené opatrenia stanovia. V prípadoch, 
keď operatívne odporúčania nevykonajú, 
uvedú v správe o vykonávaní odporúčaní 
auditu dôvody, prečo ich nevykonali, a 
stanovia alternatívne opatrenia, ktoré 
prípadne prijali na riešenie akýchkoľvek 
zistených prípadov nesúladu.

4. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré dostanú audítorskú správu a táto 
správa nie je kladná, náležite zohľadnia 
všetky operatívne odporúčania, ktoré im 
boli určené. Do jedného mesiaca od prijatia 
odporúčaní prijmú správu o vykonávaní 
odporúčaní auditu. V prípadoch, keď 
operatívne odporúčania nevykonajú, uvedú 
v správe o vykonávaní odporúčaní auditu 
dôvody, prečo ich nevykonali, a stanovia 
alternatívne opatrenia, ktoré prípadne 
prijali na riešenie akýchkoľvek zistených 
prípadov nesúladu.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
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prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú zmysluplné informácie o 
uplatnenej logike a hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch a 
poskytnú jasné a používateľsky ústretové 
možnosti, ktoré príjemcovia služby majú 
na úpravu alebo ovplyvňovanie tých 
hlavných parametrov, ktoré im prípadne 
boli sprístupnené, vrátane aspoň jednej 
možnosti, ktorá nie je založená na 
profilovaní v zmysle článku 4 ods. 4 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, 
umožňujú, aby sa príjemcom služby 
predkladali informácie len v 
chronologickom poradí.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje, a 
súvisiace prijaté platby, ak je takáto 
informácie k dispozícii;

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 
viacerým konkrétnym skupinám príjemcov 
služby, a ak áno, hlavné parametre použité 
na tento účel;

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala vylúčiť alebo zobrazovať osobitne 
jednej alebo viacerým konkrétnym 
skupinám príjemcov služby, a ak áno, 
hlavné parametre použité na tento účel, 
alebo prípadné vybrané kontexty, v 
ktorých bola reklama umiestnená;

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
požadujú, získavajú a používajú tieto 
údaje len na uvedené účely.

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia, troch koordinátorov digitálnych 
služieb v mieste určenia alebo Komisie 
poskytnú veľmi veľké online platformy v 
primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
prístup k údajom prevereným výskumným 
pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky 
uvedené v odseku 4 tohto článku, a to 
výlučne na účely vykonávania výskumu vo 
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rizík stanovených v článku 26 ods. 1. verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní.

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní. Patria sem osobné údaje len 
vtedy, ak sú zákonne prístupné verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z jedného z týchto dvoch dôvodov:

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z jedného z týchto troch dôvodov:

Pozmeňujúci návrh 208

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.

b) poskytnutie prístupu k údajom 
povedie k vzniku významných 
zraniteľností z hľadiska bezpečnosti jej 
služby alebo ochrany dôverných 
informácií;
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Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pokiaľ ide o osobné údaje, 
poskytnutie prístupu k údajom by porušilo 
platné právne predpisy Únie alebo 
členského štátu o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Po dokončení výskumu uvedeného 
v odseku 2 preverení výskumní pracovníci 
zverejnia svoje zistenia, pričom zohľadnia 
práva a záujmy príjemcov príslušnej 
služby.

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Veľmi veľké online platformy určia 
za pracovníkov zodpovedných za 
dodržiavanie súladu s predpismi len tie 
osoby, ktoré majú odbornú kvalifikáciu, 
znalosti, skúsenosti a schopnosti potrebné 
na plnenie úloh uvedených v odseku 3. 
Pracovníci zodpovední za dodržiavanie 
súladu s predpismi môžu byť buď 
zamestnancami príslušnej veľmi veľkej 
online platformy, alebo môžu uvedené 
úlohy plniť na základe zmluvy s touto 
platformou.

2. Veľmi veľké online platformy určia 
len tie osoby, ktoré majú odbornú 
kvalifikáciu, znalosti, skúsenosti a 
schopnosti potrebné na plnenie úloh 
uvedených v odseku 3, za pracovníkov 
zodpovedných za dodržiavanie súladu s 
predpismi. Pracovníci zodpovední za 
dodržiavanie súladu s predpismi môžu byť 
buď zamestnancami príslušnej veľmi 
veľkej online platformy, alebo môžu 
uvedené úlohy plniť na základe zmluvy s 
touto platformou.
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Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správu, v ktorej sa uvádzajú 
výsledky posúdenia rizika podľa článku 
26;

a) správu, v ktorej sa uvádzajú 
výsledky posúdenia vplyvu podľa článku 
26;

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súvisiace opatrenia na zmiernenie 
rizika identifikované a vykonané podľa 
článku 27;

b) konkrétne opatrenia na zmiernenie 
identifikované a vykonané podľa článku 
27;

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor môžu uľahčovať vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
nepriaznivých vplyvov v súlade s právom 
Únie, najmä s právnymi predpismi 
týkajúcimi sa hospodárskej súťaže a 
ochrany súkromia a osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže vyzvať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a iné zainteresované strany, 
aby sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

2. Ak sa vyskytnú významné 
nepriaznivé vplyvy v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týkajú viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia vyzve príslušné 
veľmi veľké online platformy, ďalšie 
veľmi veľké online platformy, iné online 
platformy a prípadne iných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ako aj 
organizácie občianskej spoločnosti a iné 
zainteresované strany, aby sa zúčastnili na 
vypracúvaní kódexov správania, v ktorých 
sa okrem iného stanovia záväzky prijať 
konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvov, 
ako aj rámec pravidelného podávania správ 
o akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na 
zabezpečenie toho, aby sa v kódexoch 
správania jasne stanovili ich ciele, aby 
obsahovali kľúčové ukazovatele 
výkonnosti na meranie dosahovania 
týchto cieľov a aby sa v nich náležite 
zohľadnili potreby a záujmy všetkých 
zainteresovaných strán na úrovni Únie 
vrátane občanov. Komisia a výbor sa tiež 
zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
účastníci pravidelne podávali Komisii a 
svojim koordinátorom digitálnych služieb 
v mieste usadenia správy o všetkých 
prijatých opatreniach a ich výsledkoch 
meraných na základe kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré obsahujú.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia.

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 2, a dosahovanie ich cieľov môžu 
pravidelne monitorovať a vyhodnocovať. 
Svoje závery uverejnia.

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie kódexov správania na úrovni 
Únie medzi online platformami a inými 
relevantnými poskytovateľmi služieb, ako 
sú poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti v oblasti online reklamy 
nad rámec požiadaviek stanovených v 
článkoch 24 a 30.

1. Komisia môže uľahčiť 
vypracúvanie dobrovoľných kódexov 
správania na úrovni Únie medzi online 
platformami a inými relevantnými 
poskytovateľmi služieb, ako sú 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb online reklamy alebo organizácie 
zastupujúce príjemcov služby a organizácie 
občianskej spoločnosti alebo relevantné 
orgány, s cieľom prispieť k väčšej 
transparentnosti v oblasti online reklamy 
nad rámec požiadaviek stanovených v 
článkoch 24 a 30.

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 
strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 



RR\1246056SK.docx 641/1008 PE693.594v02-00

SK

reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany osobných údajov. 
Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby kódexy 
správania pokrývali aspoň:

reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany súkromia a osobných 
údajov. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
kódexy správania pokrývali aspoň:

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr 
do šiestich mesiacov po tomto dátume.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie.

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie dobrovoľných krízových 
protokolov na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa prísne obmedzia na mimoriadne 
okolnosti ovplyvňujúce verejnú 
bezpečnosť alebo verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia podnecuje a podporuje 
veľmi veľké online platformy a prípadne aj 
iné online platformy, aby sa za účasti 

2. Komisia môže podnecovať a 
podporovať veľmi veľké online platformy 
a prípadne aj iné online platformy, aby sa 
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Komisie zapojili do vypracúvania, 
testovania a uplatňovania týchto krízových 
protokolov, ktoré zahŕňajú jedno alebo 
viaceré z týchto opatrení:

za účasti Komisie zapojili do 
vypracúvania, testovania a uplatňovania 
týchto krízových protokolov, ktoré 
zahŕňajú jedno alebo viaceré z týchto 
opatrení:

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do vypracúvania, testovania a 
dohľadu nad uplatňovaním krízových 
protokolov môže Komisia podľa potreby 
zapojiť orgány členských štátov a orgány, 
úrady a agentúry Únie. Ak je to potrebné a 
vhodné, Komisia môže do vypracúvania 
krízových protokolov zapojiť aj 
organizácie občianskej spoločnosti alebo 
iné relevantné organizácie.

3. Do vypracúvania, testovania a 
dohľadu nad uplatňovaním krízových 
protokolov môže Komisia podľa potreby 
zapojiť orgány členských štátov a orgány, 
úrady a agentúry Únie.

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37a
Postup vypracovania kódexov správania a 

krízových protokolov
1. Pred začatím alebo umožnením 
rokovania alebo revízie kódexov 
správania a krízových protokolov Komisia
a) zváži radšej vhodnosť navrhovania 
právnych predpisov;
b) zverejní prvky kódexu alebo 
protokolu, ktoré plánuje navrhnúť alebo 
podporiť;
c) vyzve Európsky parlament, Radu, 
Agentúru pre základné práva, európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov a 
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verejnosť, aby vyjadrili svoje stanovisko a 
svoje stanoviská zverejnili;
d) vykoná posúdenie vplyvu na 
základné práva a zistenia uverejní.
2. Komisia následne zverejní prvky 
plánovaného kódexu alebo protokolu, 
ktoré má v úmysle navrhnúť alebo 
podporiť. Nenavrhuje ani nepresadzuje 
prvky, proti ktorým Európsky parlament 
alebo Rada namietajú alebo na ktoré sa 
nevzťahuje postup stanovený v odseku 1.
3. Komisia umožní zástupcom 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
obhajujú záujmy príjemcov príslušných 
služieb, Európskemu parlamentu, Rade a 
Agentúre pre základné práva, aby sa 
zúčastnili na rokovaniach ako 
pozorovatelia a mali prístup ku všetkým 
dokumentom, ktoré sa ich týkajú. Komisia 
ponúkne kompenzáciu účastníkom z 
radov občianskej spoločnosti.
4. Komisia uverejní kódexy správania 
a krízové protokoly a na koho sa vzťahujú 
a tieto informácie bude aktualizovať.

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí jeden z príslušných 
orgánov za svojho koordinátora digitálnych 
služieb. Koordinátor digitálnych služieb je 
zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce 
sa uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia v danom členskom štáte, pokiaľ 
dotknutý členský štát nepridelil niektoré 
konkrétne úlohy alebo odvetvia iným 
príslušným orgánom. Koordinátor 
digitálnych služieb je v každom prípade 
zodpovedný za zabezpečenie koordinácie 
týchto záležitostí na vnútroštátnej úrovni a 
za prispievanie k účinnému a 
konzistentnému uplatňovaniu a 

Každý členský štát určí jeden z príslušných 
orgánov za svojho koordinátora digitálnych 
služieb. Koordinátor digitálnych služieb 
zodpovedá za všetky záležitosti týkajúce sa 
uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia v danom členskom štáte. 
Koordinátor digitálnych služieb je v 
každom prípade zodpovedný za 
zabezpečenie koordinácie týchto záležitostí 
na vnútroštátnej úrovni a za prispievanie k 
účinnému a konzistentnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.
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presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii.

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátorov digitálnych služieb členské 
štáty určia do dvoch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Koordinátorov digitálnych služieb členské 
štáty určia do dvoch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Ak sa na členský štát vzťahuje postup 
uvedený v článku 7 ods. 1 alebo článku 7 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, Komisia 
potvrdí, že koordinátor digitálnych služieb 
navrhnutý daným členským štátom spĺňa 
požiadavky stanovené v článku 39 tohto 
nariadenia skôr, než možno určiť tohto 
koordinátora digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
koordinátori digitálnych služieb právne 
oddelení a funkčne nezávislí od svojich 
príslušných vlád a od akéhokoľvek iného 
verejného alebo súkromného subjektu.

Pozmeňujúci návrh 228

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) právomoc požadovať od týchto 
poskytovateľov, ako aj od akýchkoľvek 
iných osôb konajúcich na účely súvisiace s 
ich obchodnou, podnikateľskou, 

a) právomoc požadovať od týchto 
poskytovateľov, ako aj od akýchkoľvek 
iných osôb konajúcich na účely súvisiace s 
ich obchodnou, podnikateľskou, 
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remeselnou alebo profesijnou činnosťou, o 
ktorých možno logicky predpokladať, že 
majú povedomie o informáciách týkajúcich 
sa podozrenia z porušenia tohto nariadenia, 
vrátane organizácií vykonávajúcich audity 
uvedené v článku 28 a článku 50 ods. 3, 
aby takéto informácie poskytli v 
primeranej lehote;

remeselnou alebo profesijnou činnosťou, o 
ktorých možno logicky predpokladať, že 
majú povedomie o informáciách týkajúcich 
sa podozrenia z porušenia tohto nariadenia, 
vrátane organizácií vykonávajúcich audity 
uvedené v článku 28 a článku 50 ods. 3, 
aby takéto informácie poskytli v 
primeranej lehote okrem prípadov, keď sú 
informácie chránené služobným 
tajomstvom alebo imunitami a výsadami 
podľa príslušného práva;

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) právomoc akceptovať záväzky, 
ktoré títo poskytovatelia ponúkajú v 
súvislosti s ich súladom s týmto 
nariadením, a zabezpečiť, aby boli tieto 
záväzky záväzné;

a) právomoc akceptovať zákonné 
záväzky, ktoré títo poskytovatelia ponúkajú 
v súvislosti s ich súladom s týmto 
nariadením, a zabezpečiť, aby boli tieto 
záväzky záväzné;

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to potrebné na vykonávanie 
ich úloh, majú koordinátori digitálnych 
služieb vo vzťahu k poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, na ktorých 
sa vzťahuje právomoc ich členského štátu, 
v prípade, že sa na ukončenie porušovania 
právnych predpisov vyčerpali všetky 
ostatné právomoci podľa tohto článku, 
porušovanie pretrváva a spôsobuje vážnu 
ujmu, ktorej sa nemožno vyhnúť výkonom 
iných právomocí, ktoré im vyplývajú z 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, 
právomoc prijať tieto opatrenia:

3. Ak je to potrebné na vykonávanie 
ich úloh, majú koordinátori digitálnych 
služieb vo vzťahu k poskytovateľom 
hostingových služieb, na ktorých sa 
vzťahuje právomoc ich členského štátu, v 
prípade, že sa na ukončenie porušovania 
právnych predpisov vyčerpali všetky 
ostatné právomoci podľa tohto článku, 
porušovanie pretrváva a spôsobuje vážnu 
ujmu, ktorej sa nemožno vyhnúť výkonom 
iných právomocí, ktoré im vyplývajú z 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, 
právomoc prijať tieto opatrenia:
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Pozmeňujúci návrh 231

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak sa koordinátor digitálnych 
služieb domnieva, že poskytovateľ 
dostatočne nesplnil požiadavky uvedené v 
prvej zarážke, že porušenie pretrváva a 
spôsobuje vážnu ujmu a že porušenie 
predstavuje závažný trestný čin majúci za 
následok ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb, požiada príslušný súdny 
orgán daného členského štátu, aby nariadil 
dočasné obmedzenie prístupu príjemcov k 
službe, ktorej sa porušenie týka, alebo, len 
ak to nie je technicky uskutočniteľné, k 
online rozhraniu poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, na ktorom 
k porušeniu došlo.

b) ak sa koordinátor digitálnych 
služieb domnieva, že poskytovateľ nesplnil 
požiadavky uvedené v prvej zarážke, že 
porušenie pretrváva a spôsobuje vážnu 
ujmu a že porušenie predstavuje závažný 
trestný čin majúci za následok 
bezprostredné ohrozenie života alebo 
bezpečnosti osôb, požiada príslušný súdny 
orgán daného členského štátu, aby nariadil 
dočasné obmedzenie prístupu k 
uvedenému porušeniu príjemcov k službe, 
ktorej sa porušenie týka, alebo, len ak to 
nie je technicky uskutočniteľné, k online 
rozhraniu poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, na ktorom 
k porušeniu došlo.

Pozmeňujúci návrh 232

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 6 % ročného 
svetového 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 svetového 
príjmu alebo obratu dotknutého 
poskytovateľa.
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Pozmeňujúci návrh 233

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
obratu dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb v 
predchádzajúcom účtovnom období 
vypočítaného od dátumu uvedeného v 
príslušnom rozhodnutí.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
svetového obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb v predchádzajúcom účtovnom 
období vypočítaného od dátumu 
uvedeného v príslušnom rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh nariadenia
Článok 43 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právo na podanie sťažnosti Právo na podanie sťažnosti a právo na 
účinný súdny prostriedok nápravy

Pozmeňujúci návrh 235

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 

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 
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orgánu. orgánu a informuje o tom osobu, ktorá 
podala sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh 236

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa odseku 1 koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v prípadoch 
týkajúcich sa sťažnosti podanej 
koordinátorom digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom má príjemca 
bydlisko alebo v ktorom je usadený, vec 
včas posúdi a informuje koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má príjemca bydlisko alebo v 
ktorom je usadený, o spôsobe vybavenia 
sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté iné správne 
alebo mimosúdne prostriedky nápravy, 
každý príjemca má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy, ak príslušný 
koordinátor digitálnych služieb sťažnosť 
nevybavil alebo neinformoval príjemcu do 
troch mesiacov o pokroku alebo výsledku 
sťažnosti podanej podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet a predmet príkazov konať a) počet a predmet príkazov konať 
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proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 
vnútroštátnym súdnym alebo správnym 
orgánom členského štátu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb;

proti nezákonnému obsahu a príkazov na 
poskytnutie informácií vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 ktorýmkoľvek 
vnútroštátnym súdnym orgánom alebo 
správnym orgánom podľa článku 8 ods. 1 
alebo článku 9 ods. 4b členského štátu 
príslušného koordinátora digitálnych 
služieb;

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti. 
Tieto informácie sa zašlú aj 
koordinátorovi digitálnych služieb alebo 
výboru, ktorý začal konanie podľa odseku 
1.

Pozmeňujúci návrh 240

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Do dvoch mesiacov od prijatia 
informácií o opatrenia uvedených v 
odseku 7 Komisia dospeje k záveru, či sú 
posúdenia alebo opatrenia prijaté podľa 
tohto odseku nezlučiteľné s týmto 
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nariadením. Ak Komisia dospeje k záveru, 
že posúdenia alebo opatrenia prijaté 
podľa odseku 7 nie sú zlučiteľné s týmto 
nariadením, prijme konečné rozhodnutie 
v tejto veci prostredníctvom 
vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací 
akt sa prijme v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 70 
ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 spolupracuje s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ako aj s externými 
expertmi. Výsledky tejto spolupráce výbor 
zverejní.

Pozmeňujúci návrh 243

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme po súhlase Komisie.

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme dvojtretinovou väčšinou svojich 
členov.

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytuje Komisii poradenstvo pri 
prijímaní opatrení uvedených v článku 51 a 
na jej žiadosť prijíma stanoviská k 
návrhom opatrení Komisie týkajúcim sa 
veľmi veľkých online platforiem v súlade s 
týmto nariadením;

d) poskytuje Komisii poradenstvo pri 
prijímaní opatrení uvedených v článku 51 a 
prijíma stanoviská k návrhom opatrení 
Komisie a k iným záležitostiam týkajúcim 
sa veľmi veľkých online platforiem v 
súlade s týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vydáva stanoviská, odporúčania 
alebo poradenstvo vo veciach súvisiacich s 
článkom 34.

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 
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služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie. Opatrenia 
stanovené v akčnom pláne môžu v prípade 
potreby zahŕňať účasť na kódexe 
správania podľa článku 35.

služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie.

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začať 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

1. Komisia môže buď na základe 
odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom, alebo na 
žiadosť najmenej troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia začať 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

Pozmeňujúci návrh 248

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
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28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote, 
okrem prípadu, že tieto informácie 
podliehajú povinnosti mlčanlivosti a sú 
chránené imunitami a výsadami v súlade 
s platným právom.

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak počas konania podľa tohto 
oddielu príslušná veľmi veľká online 
platforma ponúkne na zabezpečenie súladu 
s príslušnými ustanoveniami tohto 
nariadenia záväzky, Komisia môže 
rozhodnutím vyhlásiť tieto záväzky pre 
príslušnú veľmi veľkú online platformu za 
záväzné a konštatovať, že neexistujú 
žiadne ďalšie dôvody na prijatie opatrení.

1. Ak počas konania podľa tohto 
oddielu príslušná veľmi veľká online 
platforma ponúkne na zabezpečenie súladu 
s príslušnými ustanoveniami tohto 
nariadenia zákonné záväzky, Komisia 
môže rozhodnutím vyhlásiť tieto záväzky 
pre príslušnú veľmi veľkú online platformu 
za záväzné a konštatovať, že neexistujú 
žiadne ďalšie dôvody na prijatie opatrení.

Pozmeňujúci návrh 250

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak dotknutá veľmi veľká online 
platforma koná v rozpore so svojimi 
záväzkami; alebo

b) ak dotknutá veľmi veľká online 
platforma koná v rozpore so svojimi 
zákonnými záväzkami; alebo

Pozmeňujúci návrh 251

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 
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monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia príslušnou 
veľmi veľkou online platformou. Komisia 
takisto môže tejto platforme nariadiť, aby 
poskytla prístup k svojim databázam a 
algoritmom a vysvetlenia k nim.

monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia a charty 
príslušnou veľmi veľkou online platformou 
vrátane používania algoritmu pri 
poskytovaní služieb tejto platformy. 
Komisia takisto môže tejto platforme 
nariadiť, aby poskytla prístup k svojim 
databázam a algoritmom a vysvetlenia k 
nim.

Pozmeňujúci návrh 252

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí podľa článku 58 môže 
Komisia uložiť dotknutej veľmi veľkej 
online platforme pokuty nepresahujúce 6 % 
jej celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že táto 
platforma úmyselne alebo z nedbanlivosti:

V rozhodnutí podľa článku 58 môže 
Komisia uložiť dotknutej veľmi veľkej 
online platforme pokuty nepresahujúce 6 % 
jej celkového svetového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
zistí, že táto platforma úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 253

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1 pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového 
svetového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného denného 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
období za deň vypočítané od dátumu 
určeného rozhodnutím s cieľom prinútiť 
ich k tomu, aby:

Komisia môže rozhodnutím uložiť 
dotknutej veľmi veľkej online platforme 
alebo prípadne inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 pravidelné penále 
nepresahujúce 5 % priemerného svetového 
denného obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období za deň vypočítané od 
dátumu určeného rozhodnutím s cieľom 
prinútiť ich k tomu, aby:

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacie akty, 
v ktorých sa stanovia praktické 
a prevádzkové opatrenia pre fungovanie 
systému na výmenu informácií a jeho 
interoperabilitu s inými relevantnými 
systémami. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 70.

3. Komisia prijme vykonávacie akty, 
v ktorých sa stanovia praktické 
a prevádzkové opatrenia pre fungovanie 
systému na výmenu informácií a jeho 
interoperabilitu s inými relevantnými 
systémami. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 70 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 256

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento článok, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,
KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 
spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala 
informácie a podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

1. 5Rights Foundation
2. Access Now
3. Adevinta
4. Adigital
5. Advertising Information Group (AIG)
6. AirBnb Nemecko
7. Allied for Startups
8. Amazon
9. Amnesty International 
10. APCO Worldwide
11. ARD a ZDF
12. Článok 19 
13. Združenie komerčných televíznych staníc v Európe (ACT)
14. Združenie európskych rozhlasových staníc (AER)
15. Združenie televíznych a rozhlasových predajní (EGTA)
16. Automattic, Jodel, Seznam, Twitter a Vimeo
17. Avaaz
18. AWO
19. Axel Springer
20. Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) 
21. Bitkom
22. Bouygues Európa
23. Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) 
24. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
25. Centrum pre demokraciu a technológiu (CDT)
26. CENTR
27. Únia za občianske slobody v Európe (Liberties)
28. Classifieds Marketplaces Europe (CME)
29. Poskytovatelia služieb v oblasti cloudových infraštruktúr v Európe (CISPE)
30. Cloudflare
31. Koalícia za spravodlivosť aplikácií (CAF)
32. Združenie počítačového a komunikačného priemyslu (CCIA)
33. Deutscher Anwaltverein (DAV)
34. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
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35. Digital Online Tech Európa (DOT) 
36. Dropbox
37. DuckDuckGo
38. E-Commerce Europe (ECOM)
39. Nadácia Elektronické hranice (EFF) 
40. Etsy
41. EU DisinfoLab
42. Eurocities
43. EuroISPA
44. Europabeauftragter der deutschen Landesmedienanstalten (DLM)
45. Európsky priemysel videohier (ISFE)
46. Európska asociácia elektronických lekární (EAEP)
47. Európske združenie značkového priemyslu (AIM)
48. Európska vysielacia únia (EBU)
49. Európske mestá (European Cities)
50. Európska rada slobodných povolaní (CEPLIS)
51. Európske digitálne práva (EDRi)
52. Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím
53. Európsky zväz novinárov (EFJ)
54. Európska federácia tvorcov videohier (EGDF)
55. Európske združenie hier a stávkovania (EGBA)
56. Európske združenie rekreačných objektov (EHHA)
57. Európske združenie poskytovateľov internetových služieb (EuroISPA)
58. Európske mediálne združenie časopisov (EMMA)
59. Európske médiá (European Media)
60. Európske združenie vydavateľov novín (ENPA)
61. Centrum pre európsku politiku
62. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)
63. Európska technologická aliancia (EUTA)
64. Združenie prevádzkovateľov telekomunikačných sietí (ETNO)
65. Zväz európskych údajov a marketingu (FEDMA) 
66. Zväz malých podnikov (FSB)
67. Fondation Descartes
68. Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)
69. Glassdoor
70. Global Witness
71. Google
72. Združenie GSM (GSMA) 
73. Hate Aid
74. IAB Európa
75. Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa (ICCE)
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76. Rada pre odvetvie informačných technológií (ITI)
77. Medzinárodná federácia videa (IVF)
78. Internetová komisia
79. Internetová spoločnosť
80. Magazine Media
81. Match Group
82. Microsoft
83. Missing Children Európa
84. Mozilla
85. News Media Europe
86. Orange
87. Panoptykon
88. Pinterest
89. Political Intelligence
90. Skupina Rakuten
91. Reddit
92. Reportéri bez hraníc
93. Seznam.cz, Lilo, Google, Verizon Media a Microsoft
94. Shopify
95. Snap
96. Spolok autorov audiovizuálnych diel (SAA)
97. Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO)
98. Švédske obchodné združenie
99. Telefonica
100. Aliancia Spolu proti falšovaniu (TAC)
101. Tutanota
102. Twitch
103. Twitteri
104. Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs 

(VÖWG)
105. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ)
106. Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
107. Vodafone
108. Nadácia Wikimedia
109. Svetová federácia inzerentov (WFA)



PE693.594v02-00 660/1008 RR\1246056SK.docx

SK

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a 
zmena smernice 2000/31/ES

Referenčné čísla COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO
8.2.2021

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
8.2.2021

Pridružené výbory - dátum oznámenia 
na schôdzi

20.5.2021

Spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko
       dátum vymenovania

Patrick Breyer
22.4.2021

Prerokovanie vo výbore 12.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 14.7.2021

Dátum prijatia 14.7.2021

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

37
24
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, 
Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, 
Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul 
Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t 
Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, 
Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan 
Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, 
Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara 
Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Bartosz Arłukowicz, Damian Boeselager, Isabel Santos, Yana Toom, 
Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima



RR\1246056SK.docx 661/1008 PE693.594v02-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

37 +
ID Peter Kofod

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE Bartosz Arłukowicz

Renew Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache

S&D
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Birgit Sippel, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik

24 -
ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, 
Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Isabel 
Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania



PE693.594v02-00 662/1008 RR\1246056SK.docx

SK

26.10.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mikuláš Peksa

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové 
spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať 
k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. 
Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto 
služby využíva denne. Digitálna 
transformácia a intenzívnejšie využívanie 
týchto služieb však priniesli aj nové riziká 
a výzvy, a to tak pre individuálnych 
používateľov, ako aj pre spoločnosť ako 

(1) Služby informačnej spoločnosti, a 
najmä sprostredkovateľské služby, sa stali 
dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a 
každodenného života jej občanov. Dvadsať 
rokov po prijatí existujúceho právneho 
rámca platného pre takéto služby, ktorý je 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli 
nové a inovačné obchodné modely a 
služby, ako sú napríklad online sociálne 
siete a elektronické trhoviská, komerčným 
používateľom a spotrebiteľom nové 
spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať 
k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. 
Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto 
služby využíva denne. Digitálna 
transformácia a intenzívnejšie využívanie 
týchto služieb však priniesli aj nové riziká, 
v neposlednom rade riziká kybernetickej 
bezpečnosti, ako aj výzvy, a to tak pre 
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celok. individuálnych používateľov, ako aj pre 
spoločnosť a hospodárstvo ako celok.

_________________ _________________
25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

25 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode) 
(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Digitalizácia európskej spoločnosti 
a jej hospodárstva často spôsobuje, že 
tvorcovia politík, korporácie a občania 
majú problémy udržať s ňou krok. Okrem 
toho zhromažďovanie údajov pravidelne 
vytvára nerovnomernú úroveň 
hospodárskej súťaže na trhu, keďže sa 
používa ako nástroj na určenie toho, kto 
vstupuje na trh a kto ho opúšťa.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
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tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber bez odkázanosti na 
určitého dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
prístupné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie a aj na to, aby občania 
Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje 
základné práva zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), najmä slobodu prejavu a právo 
na informácie, ako aj slobodu podnikania a 
právo na nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu a 
zaistenia rešpektovania základných práv 
občanov mal na úrovni Únie stanoviť 
cielený súbor jednotných, účinných a 
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stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

primeraných záväzných pravidiel 
vychádzajúcich z rizík. Týmto nariadením 
sa stanovujú správne podmienky a 
konkurenčné prostredie pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov, 
podporiť interoperabilitu a zaistiť 
možnosť nových vstupov na trh je 
potrebné, aby sa na úrovni Únie dosiahla 
aproximácia vnútroštátnych regulačných 
opatrení týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii a konkurencieschopnosti 
spoločností v Únii nemalo brániť, ale 
naopak by sa mala stimulovať.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a ich zodpovednosť za 
dodržiavanie základných práv.



PE693.594v02-00 666/1008 RR\1246056SK.docx

SK

činností.
__________________ __________________
26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vzhľadom na cezhraničnú povahu 
dotknutých služieb sú kroky Únie na 
harmonizáciu požiadaviek na prístupnosť 
sprostredkovateľských služieb na celom 
vnútornom trhu nevyhnutné na 
zabránenie fragmentácii trhu a na 
zabezpečenie toho, aby bolo v celej Únii 
chránené rovnaké právo na prístup k 
týmto službám a ich výber pre všetkých 
spotrebiteľov a iných príjemcov služieb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
Chýbajúce harmonizované požiadavky na 
prístupnosť digitálnych služieb a 
platforiem by takisto vytvorili prekážky 
vykonávania existujúcich právnych 
predpisov Únie o prístupnosti, keďže 
mnohé služby, na ktoré sa tieto právne 
predpisy vzťahujú, sa spoliehajú na 
sprostredkovateľské služby, aby sa dostali 
ku koncovým používateľom. Požiadavky 
na prístupnosť sprostredkovateľských 
služieb vrátane ich online rozhraní by 
preto mali byť v súlade s existujúcimi 
právnymi predpismi Únie o prístupnosti, 
ako je Európsky akt o prístupnosti a 
smernica o prístupnosti webových sídiel, 
aby sa pri digitálnych inováciách na 
nikoho nezabudlo. Tento cieľ je v súlade s 
dokumentom Únia rovnosti: Stratégia 
v oblasti práv osôb so zdravotným 
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postihnutím na roky 2021 – 2030 a so 
záväzkom Únie plniť ciele Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade existencie 
významného počtu používateľov v jednom 
alebo vo viacerých členských štátoch, 
alebo v prípade, že sa jeho činnosti 
zacieľujú na jeden alebo viacero členských 
štátov. Zacielenie činností na jeden alebo 
viacero členských štátov možno určiť 
na základe všetkých relevantných okolností 
vrátane faktorov ako používanie jazyka 
alebo meny, ktoré sa v danom členskom 
štáte vo všeobecnosti používajú, alebo 
možnosti objednať produkty alebo služby, 
či používania národnej domény najvyššej 
úrovne. Zacielenie činností na určitý 
členský štát by sa mohlo odvodiť aj z 
dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. 
poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku 
všeobecne používanom v danom členskom 
štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať 
aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by 
sa mala považovať za existujúcu v prípade, 
že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, 
alebo ak ho nemá, v prípade, že sa jeho 
činnosti zacieľujú na jeden alebo viacero 
členských štátov. Zacielenie činností na 
jeden alebo viacero členských štátov 
možno určiť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov 
ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa 
v danom členskom štáte vo všeobecnosti 
používajú, alebo možnosti objednať 
produkty alebo služby, či používania 
národnej domény najvyššej úrovne. 
Zacielenie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte alebo 
zo spôsobu riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie 
služieb zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako sa stanovuje v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. 
Na druhej strane iba technická dostupnosť 
webového sídla z územia Únie sama osebe 
nemôže byť považovaná za vytvorenie 
podstatnej väzby s Úniou.



PE693.594v02-00 668/1008 RR\1246056SK.docx

SK

podstatnej väzby s Úniou.

_________________ _________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť tak, aby sa vzťahoval na 
informácie súvisiace s nezákonným 
obsahom, produktmi, službami a 
činnosťami na základe zásady členského 
štátu pôvodu. Nezákonná povaha takého 
obsahu, produktov alebo služieb je 
vymedzená v príslušných právnych 
predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch v súlade s právom 
Únie. Táto koncepcia by sa mala chápať 
napríklad tak, že sa bez ohľadu na ich 
formu vzťahuje na informácie, ktoré sú 
podľa platných právnych predpisov buď 
samy osebe nezákonné, ako napríklad 
nezákonné nenávistné prejavy alebo 
teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne 
zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie 
súkromných snímok bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich 
alebo falšovaných produktov, neoprávnené 
použitie materiálu chráneného autorským 
právom alebo činnosti zahŕňajúce 
porušovanie právnych predpisov o ochrane 
spotrebiteľa. V tejto súvislosti nie je 
podstatné, či nezákonnosť informácií alebo 
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činnosti vyplýva z práva Únie alebo z 
vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s 
právom Únie, ani aká je presná povaha 
alebo predmet príslušného právneho 
predpisu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Materiál šírený na vzdelávacie, 
novinárske, umelecké alebo výskumné 
účely alebo na účely predchádzania 
nezákonného obsahu alebo boja proti 
nemu vrátane obsahu, ktorým sa 
vyjadrujú polemické alebo kontroverzné 
názory v rámci verejnej diskusie, by sa 
nemal považovať za nezákonný obsah. 
Podobne by materiál, ako napríklad 
videozáznam očitého svedka 
potenciálneho zločinu, nemal byť 
považovaný za nezákonný len preto, že 
zobrazuje nezákonný čin. Vykoná sa 
posúdenie, ktorým sa určí pravý účel 
daného šírenia a či sa materiál verejne 
šíri na uvedené účely.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
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poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená 
na komentáre, ak je zrejmé, že je 
doplnková k hlavnej službe, ktorú 
predstavuje uverejňovanie správ v rámci 
redakčnej zodpovednosti vydavateľa.

poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Ide 
napríklad o sekcie určené na komentáre, 
čitateľské fóra alebo redakčné 
spoločenstvá novín a redakčných 
platforiem, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 
tom zmysle, že informácie šírené týmto 
spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento 

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Ak je na prístup 
k informáciám teda potrebná registrácia 
alebo prijatie do skupiny používateľov, 
mali by sa informácie považovať za 
verejne šírené len vtedy, keď registrácia 
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pojem by však nemal zahŕňať šírenie 
informácií v rámci uzavretých skupín, 
ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu 
vopred určených osôb. Interpersonálne 
komunikačné služby vymedzené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo 
služby odosielania súkromných správ, 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Informácie by sa mali 
považovať za šírené verejnosti v zmysle 
tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu 
dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

alebo prijatie používateľov, ktorí žiadajú o 
prístup k daným informáciám, prebieha 
automaticky bez toho, aby človek prijímal 
rozhodnutie alebo vyberal, komu sa udelí 
prístup. Interpersonálne komunikačné 
služby vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197239, ako 
sú e-maily alebo služby odosielania 
súkromných správ, nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, keďže sa 
nepovažujú za verejne šírené. Informácie 
by sa mali považovať za šírené verejnosti v 
zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k 
tomu dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

__________________ __________________
39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, 
s. 36).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Všeobecný zber osobných údajov 
týkajúcich sa každého použitia digitálnej 
služby neprimerane zasahuje do práva na 
súkromie v digitálnom veku. V súlade so 
zásadou minimalizácie údajov a s cieľom 
zabrániť neoprávnenému zverejneniu, 
krádeži totožnosti a iným formám 
zneužívania osobných údajov by 
príjemcovia mali mať možnosť prístupu k 
službám informačnej spoločnosti a právo 
používať tieto služby a platiť za ne 
anonymne vždy, keď je to technicky 
možné. Používatelia by mali mať podobne 
právo, aby pri využívaní služieb 
informačnej spoločnosti neboli 
predmetom sledovania. Na tento účel by 
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sa spracúvanie osobných údajov 
týkajúcich sa využívania služieb malo 
obmedziť na rozsah nevyhnutne potrebný 
na poskytovanie služby a na vyúčtovanie 
poplatkov používateľom.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda 
nemali byť dostupné, pokiaľ ide o 
zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré 
neposkytol príjemca služby, ale samotný 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
vrátane prípadu, keď boli informácie 
vypracované v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa.

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb je s týmito 
informáciami oboznámený alebo ich 
kontroluje. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

(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 a v dobrej 
viere konať s cieľom odstrániť tento obsah 
alebo k nemu znemožniť prístup. 
Odstránenie obsahu alebo znemožnenie 
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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.

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, a to 
bez toho, aby bol dotknutý článok 6, 
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.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové 
technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, 
účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu 
a bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V 
tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že 
poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a 
podporujú základnú logickú architektúru a 
riadne fungovanie internetu vrátane 
pomocných technických funkcií, môžu 
takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, alebo siete na 
sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú 
alebo zlepšujú funkcie iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj 

(27) Objavujú sa nové technológie, 
ktoré zlepšujú dostupnosť, účinnosť, 
rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu a 
bezpečnosť systémov na prenos a 
uchovávanie údajov online, čo vedie k 
čoraz zložitejšiemu online ekosystému, 
ktorý sťažuje tvorcom politík riadenie 
trhu, ako aj novým subjektom vstup na 
trh. V tejto súvislosti by sa malo 
pripomenúť, že poskytovatelia služieb, 
ktorí vytvárajú a podporujú základnú 
logickú architektúru a riadne fungovanie 
internetu vrátane pomocných technických 
funkcií, môžu takisto využívať výnimky zo 
zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky 
na to, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingové služby. Takéto služby prípadne 
zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové 
siete, služby systému doménových mien 
(DNS), správcov domén najvyššej úrovne, 
certifikačné orgány, ktoré vydávajú 
digitálne certifikáty, služby cloudovej 
infraštruktúry, virtuálne neverejné siete 
(VPN) alebo siete na sprístupňovanie 
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služby používané na komunikačné účely a 
technické prostriedky ich poskytovania, čo 
viedlo k vzniku online služieb, ako sú 
internetová telefónia, služby odosielania 
správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

obsahu, ktoré umožňujú alebo zlepšujú 
funkcie iných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Podobne sa 
značne rozvinuli aj služby používané na 
komunikačné účely a technické prostriedky 
ich poskytovania, čo viedlo k vzniku online 
služieb, ako sú internetová telefónia, 
služby odosielania správ a webmailové 
služby, kde sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom služby prístupu na 
internet. Aj tieto služby môžu využívať 
výnimky zo zodpovednosti, ak spĺňajú 
podmienky, aby sa mohli považovať za 
„obyčajný prenos“, „kešing“ alebo 
hostingovú službu.

Pozmeňujúci návrh 17

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 ani 
používať automatizované nástroje na 
moderovanie obsahu. 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. Nič v tomto 
nariadení by nemalo brániť 
poskytovateľom, aby v rámci svojich 
služieb používali šifrovanie bez medzifáz.
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Pozmeňujúci návrh 18

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.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Komisia by mala zabezpečiť riadne 
presadzovanie tohto nariadenia na úrovni 
Únie, ako aj vo všetkých členských 
štátoch, aby sa zabránilo potenciálnym 
nerovnostiam, rozdielom v prístupe a 
nekalej súťaži v Únii alebo mimo nej.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby 
povinnosti náležitej starostlivosti boli 
prispôsobené druhu a povahe dotknutej 
sprostredkovateľskej služby. Týmto 
nariadením sa preto stanovujú základné 
povinnosti vzťahujúce sa na všetkých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre 
poskytovateľov hostingových služieb a 
konkrétnejšie online platforiem a veľmi 
veľkých online platforiem. Pokiaľ 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vzhľadom na povahu svojich 
služieb a ich veľkosť spadajú do týchto 
rôznych kategórií, mali by dodržiavať 
všetky zodpovedajúce povinnosti 
stanovené v tomto nariadení. Tieto 
harmonizované povinnosti náležitej 
starostlivosti, ktoré by mali byť primerané 
a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie 
identifikovaných problémov verejnej 
politiky, ako sú ochrana oprávnených 
záujmov príjemcov služby, riešenie 
nezákonných praktík a ochrana základných 
práv online.

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby 
povinnosti náležitej starostlivosti boli 
prispôsobené druhu a povahe dotknutej 
sprostredkovateľskej služby. Týmto 
nariadením sa preto stanovujú základné 
povinnosti vzťahujúce sa na všetkých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre 
poskytovateľov hostingových služieb a 
konkrétnejšie online platforiem a veľmi 
veľkých online platforiem. Pokiaľ 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vzhľadom na povahu svojich 
služieb a ich veľkosť spadajú do týchto 
rôznych kategórií, mali by mať povinnosť 
dodržiavať všetky zodpovedajúce 
povinnosti stanovené v tomto nariadení. 
Tieto harmonizované povinnosti náležitej 
starostlivosti, ktoré by mali byť primerané 
a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie 
identifikovaných problémov verejnej 
politiky, ako sú ochrana oprávnených 
záujmov príjemcov služby, riešenie 
nezákonných praktík, ochrana 
konkurenčného charakteru odvetvia 
prostredníctvom zabezpečenia možností 
pre nových účastníkov preniknúť na trh a 
ochrana základných práv online.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a 
efektívnu komunikáciu týkajúcu sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by sa od poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb malo 
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vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné 
miesta a zverejnili príslušné informácie o 
svojich kontaktných miestach vrátane 
jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii 
majú používať. Kontaktné miesto môžu 
využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a 
profesionálne subjekty, ktoré sú s 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb v osobitnom vzťahu. Toto 
kontaktné miesto môže byť rovnaké ako 
kontaktné miesto, ktoré bolo zriadené v 
súlade s inými aktmi Únie. Na rozdiel od 
právneho zástupcu by kontaktné miesto 
malo slúžiť na prevádzkové účely a 
nemuselo by nevyhnutne mať fyzické 
umiestnenie.

Pozmeňujúci návrh 22

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 mala rešpektovať 
zmluvná sloboda poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, v záujme 
transparentnosti, ochrany príjemcov 
služieb a zamedzenia nespravodlivých 
alebo svojvoľných výsledkov a ochrany 
základných hodnôt, akými sú sloboda a 
pluralita médií, je vhodné stanoviť určité 
pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a 
presadzovania obchodných podmienok 
týchto poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v štandardizovanom a 
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požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.40.

strojovo čitateľnom formáte a v súlade s 
harmonizovanými požiadavkami 
obsiahnutými v tomto nariadení 
každoročne podávať správy o moderovaní 
obsahu, ktoré uskutočňujú, a o opatreniach, 
ktoré prijali v dôsledku uplatňovania a 
presadzovania svojich obchodných 
podmienok. Aby sa však predišlo 
neprimeranému zaťaženiu, nemali by sa 
tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.40.

__________________ __________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností. V tejto súvislosti by Komisia a 
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povinností. koordinátori digitálnych služieb mali mať 
možnosť spolupracovať na informáciách 
a usmerneniach pre dobrovoľné 
vykonávanie tohto nariadenia pre 
mikropodniky alebo malé podniky. Okrem 
toho sú Komisia a koordinátori 
digitálnych služieb nabádaní, aby tak 
urobili aj pre stredné podniky, ktoré síce 
nevyužívajú výnimky týkajúce sa 
zodpovednosti uvedené v oddiele 3, ale 
niekedy nemusia mať k dispozícii právne 
zdroje potrebné na zabezpečenie riadneho 
porozumenia a súladu s týmto 
nariadením.

_________________ _________________
41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok 
by online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa v rámci 
mechanizmov a systémov zriadených 
podľa tohto nariadenia často predkladajú 
zjavne neopodstatnené oznámenia alebo 
sťažnosti, narúša dôveru a poškodzuje 
práva a oprávnené záujmy dotknutých 
strán. Preto proti takémuto zneužívaniu 
treba zaviesť vhodné a primerané záruky. 
Za určitých podmienok by online 
platformy v súvislosti s osobou, ktorá sa 
zapája do zneužívania, mali dočasne 
pozastaviť svoje príslušné činnosti. 
Náprava by mala byť vždy otvorená 
rozhodnutiam, ktoré online platformy v 
tejto súvislosti prijmú, a mala by podliehať 
dohľadu príslušného koordinátora 
digitálnych služieb. Pravidlá tohto 
nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
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dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného 
obsahu príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

riešenie zneužívania ich služieb iné 
opatrenia v súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Online platforma sa môže v 
niektorých prípadoch, napríklad z 
oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 
dobrovoľných opatrení, dozvedieť o 
informáciách týkajúcich sa určitej činnosti 
príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že príjemca mohol spáchať, 
môže páchať alebo pravdepodobne spácha 

(48) Online platforma sa môže 
v niektorých prípadoch, napríklad 
z oznámenia oznamujúcej strany alebo 
prostredníctvom svojich vlastných 
dobrovoľných opatrení, dozvedieť 
o informáciách týkajúcich sa určitej 
činnosti príjemcu služby, ako je napríklad 
poskytovanie určitých druhov nezákonného 
obsahu, ktoré vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti, o ktorých online 
platforma vie, primerane odôvodňujú 
podozrenie, že príjemca mohol spáchať, 
môže páchať alebo pravdepodobne spácha 
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závažný trestný čin bezprostredne 
ohrozujúci život alebo bezpečnosť nejakej 
osoby, ako sú napríklad trestné činy 
uvedené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ44. V 
takýchto prípadoch by online platforma 
mala o takomto podozrení bezodkladne 
informovať príslušné orgány presadzovania 
práva a poskytnúť im všetky relevantné 
informácie, ktoré má k dispozícii, prípadne 
vrátane príslušného obsahu a vysvetlenia 
svojho podozrenia. Toto nariadenie 
neposkytuje právny základ na profilovanie 
príjemcov služieb na účely možného 
zisťovania trestných činov online 
platformami. Pri informovaní orgánov 
presadzovania práva by online platformy 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb.

trestný čin. V takýchto prípadoch by online 
platforma mala o takomto podozrení 
bezodkladne informovať príslušné orgány 
presadzovania práva a poskytnúť im všetky 
relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii, prípadne vrátane príslušného 
obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. 
Toto nariadenie neposkytuje právny základ 
na profilovanie príjemcov služieb na účely 
možného zisťovania trestných činov online 
platformami. Pri informovaní orgánov 
presadzovania práva by online platformy 
mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné 
pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva na ochranu práv a slobôd fyzických 
osôb.

_________________
44 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi na 
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zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby boli 
títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
posolstiev o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

platformách zmluvy na diaľku mali 
zabezpečiť, aby boli títo obchodníci 
sledovateľní. Od obchodníka by sa preto 
malo vyžadovať, aby online platforme 
poskytol určité základné informácie, a to aj 
na propagáciu posolstiev o produktoch 
alebo ich ponúkanie. Táto požiadavka by 
sa mala vzťahovať aj na obchodníkov, 
ktorí na základe príslušných dohôd 
propagujú posolstvá o produktoch alebo 
službách v mene značiek. Uvedené online 
platformy by počas primeraného obdobia, 
ktoré neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení z obchodného 
registra. Na účely splnenia tejto 

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti niektorých informácií, ktoré 
poskytujú dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH.45 Od príslušných online platforiem 
by sa nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
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povinnosti môžu použiť aj iné zdroje, 
ktoré sú dostupné na použitie na diaľku a 
poskytujú podobný stupeň spoľahlivosti. 
Od príslušných online platforiem by sa 
však nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany, ani by 
nemali byť zodpovedné za takéto 
informácie v prípade, že sa ukážu ako 
nepresné. Svoje online rozhranie by tieto 
online platformy mali takisto navrhovať a 
organizovať tak, aby obchodníci mohli 
plniť svoje povinnosti vyplývajúce z práva 
Únie, najmä požiadavky stanovené v 
článkoch 6 a 8 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a 48 Smernica Európskeho parlamentu a 
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Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Model založený 
na reklame vyvolal hlboké zmeny v 
spôsobe prezentácie informácií a vytvoril 
nové modely získavania údajov a 
obchodné modely, ktoré nie sú vždy 
pozitívne. Okrem požiadaviek 
vyplývajúcich z článku 6 smernice 
2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že získavanie údajov má čo 
najmenší rozsah, že maximalizácia príjmu 
z reklamy neobmedzuje kvalitu služby a že 
príjemcovia služieb majú rozsiahle 
individualizované informácie potrebné na 
pochopenie toho, kedy a v mene koho sa 
reklama zobrazuje. Príjemcovia služieb by 
okrem toho mali mať informácie o 
hlavných parametroch používaných na 
určenie toho, že sa im má zobraziť 
konkrétna reklama, ktoré by im mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní. Požiadavkami 
tohto nariadenia na poskytovanie 
informácií týkajúcich sa reklamy nie je 
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Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

dotknuté uplatňovanie príslušných 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva 
namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
výziev v oblasti základných práv, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré 
sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od 
rizík vyvolaných menšími platformami. 
Len čo počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny vplyv. Takýto významný dosah 
by sa mal považovať za existujúci vtedy, 
keď počet príjemcov presiahne 
prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú 
na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 
% obyvateľstva Únie. Prevádzková 
prahová hodnota by sa mala v prípade 
potreby aktualizovať prostredníctvom 
zmien prijatých vo forme delegovaných 
aktov. Takéto veľmi veľké online 
platformy by preto mali mať najvyššiu 
úroveň povinností náležitej starostlivosti, 
ktorá je primeraná ich spoločenskému 
vplyvu a prostriedkom.

(54) Veľmi veľké online platformy 
môžu spôsobovať spoločenské a 
hospodárske riziká, ktoré sú z hľadiska 
rozsahu a vplyvu odlišné od rizík 
vyvolaných menšími platformami. Len čo 
počet príjemcov platformy dosiahne 
významný podiel na obyvateľstve Únie, 
systémové riziká, ktoré platforma 
predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne 
negatívny sociálno-ekonomický vplyv. 
Takýto významný dosah by sa mal 
považovať za existujúci vtedy, keď počet 
príjemcov presiahne prevádzkovú prahovú 
hodnotu stanovenú na 45 miliónov, teda 
počet rovnajúci sa 10 % obyvateľstva 
Únie. Prevádzková prahová hodnota by sa 
mala v prípade potreby aktualizovať 
prostredníctvom zmien prijatých vo forme 
delegovaných aktov a mala by 
zohľadňovať demografický vývoj v Únii. 
Takéto veľmi veľké online platformy by 
preto mali mať najvyššiu úroveň 
povinností náležitej starostlivosti, ktorá je 
primeraná ich spoločenskému vplyvu a 
prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Vzhľadom na sieťové účinky 
charakteristické pre hospodárstvo založené 
na platformách môže používateľská 
základňa online platformy rýchlo narásť a 
dosiahnuť rozmer veľmi veľkej online 
platformy so zodpovedajúcim vplyvom na 
vnútorný trh. Môže to tak byť v prípade 
exponenciálneho rastu zaznamenaného v 
krátkom čase alebo v dôsledku širokého 
globálneho zastúpenia a obratu, ktoré 
online platforme umožnia plne využívať 
sieťové účinky a úspory z rozsahu a zo 
sortimentu. Vysoký ročný obrat alebo 
trhová kapitalizácia môžu byť najmä 

(55) Vzhľadom na sieťové účinky 
charakteristické pre hospodárstvo založené 
na platformách môže používateľská 
základňa online platformy rýchlo narásť a 
dosiahnuť rozmer veľmi veľkej online 
platformy so zodpovedajúcim vplyvom na 
vnútorný trh, hospodárske subjekty a 
spotrebiteľov. Môže to tak byť v prípade 
exponenciálneho rastu zaznamenaného v 
krátkom čase alebo v dôsledku širokého 
globálneho zastúpenia a obratu, ktoré 
online platforme umožnia plne využívať 
sieťové účinky a úspory z rozsahu a zo 
sortimentu. Vysoký ročný obrat alebo 
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ukazovateľom rýchlej škálovateľnosti z 
hľadiska dosahu na používateľov. V týchto 
prípadoch by koordinátor digitálnych 
služieb mal mať možnosť požiadať 
platformu o častejšie podávanie správ o 
používateľskej základni, aby mohol včas 
identifikovať okamih, v ktorom by sa táto 
platforma mala na účely tohto nariadenia 
označiť za veľmi veľkú online platformu.

trhová kapitalizácia môžu byť najmä 
ukazovateľom rýchlej škálovateľnosti z 
hľadiska dosahu na používateľov. V týchto 
prípadoch by koordinátor digitálnych 
služieb mal mať možnosť požiadať 
platformu o častejšie podávanie správ o 
používateľskej základni, aby mohol včas 
identifikovať okamih, v ktorom by sa táto 
platforma mala na účely tohto nariadenia 
označiť za veľmi veľkú online platformu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov ani na úrovni Únie, ani na 
vnútroštátnej úrovni, môžu stanovovať 
pravidlá hry bez toho, aby účinne 
identifikovali a zmierňovali riziká a 
spoločenské a hospodárske škody, ktoré 
môžu spôsobiť. Podľa tohto nariadenia by 
preto veľmi veľké online platformy mali 
posudzovať systémové riziká vyplývajúce 
z fungovania a využívania ich služieb, ako 
aj z potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné a transparentné zmierňujúce 
opatrenia na nápravu, najmä pokiaľ ide o 
filtrovanie bublín a filtrovacie účinky.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57



PE693.594v02-00 688/1008 RR\1246056SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
spoločenské a hospodárske systémové 
riziko napríklad v prípadoch, v ktorých sa 
prístup k takémuto obsahu môže rozšíriť 
prostredníctvom účtov s mimoriadne 
širokým dosahom. Druhá kategória sa týka 
vplyvu služby na uplatňovanie základných 
práv chránených Chartou základných práv 
Európskej únie vrátane slobody prejavu a 
práva na informácie, práva na súkromný 
život, práva na nediskrimináciu a práv 
dieťaťa. Takéto riziká môžu vzniknúť 
napríklad v súvislosti s uspôsobením 
algoritmických systémov, ktoré veľmi 
veľká online platforma používa, alebo so 
zneužitím jej služieb predkladaním 
neoprávnených oznámení alebo inými 
spôsobmi umlčovania prejavu alebo 
narúšania hospodárskej súťaže. Tretia 
kategória rizík sa týka úmyselnej a často aj 
koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 
maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
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automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Takéto posilnenie by 
mohlo zahŕňať rozšírenie a prideľovanie 
zdrojov na moderovanie obsahu v iných 
jazykoch ako v angličtine. Môžu tiež 
iniciovať alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
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samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, 
konkurenčného aspektu hospodárstva, 
bezpečnosti obchodu, ochrany súkromia a 
boja proti podvodným a klamlivým 
obchodným praktikám a mali by byť 
primerané vzhľadom na hospodársku 
kapacitu veľmi veľkej online platformy a 
potrebu predísť zbytočným obmedzeniam 
využívania jej služieb, pričom by mali 
náležite zohľadňovať potenciálne 
negatívne účinky na základné práva 
príjemcov služieb.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60a) Audítori digitálnych služieb, bez 
ohľadu na to, či sú nezávislí alebo nie, 
musia mať osobitné technické a 
prevádzkové kompetencie a odborné 
znalosti v odvetví. Taktiež musia poznať 
okrem iného príslušné sociálne a 
hospodárske otázky a otázky z oblasti 
ľudských práv. Bez ohľadu na to, či ide o 
malé a stredné podniky alebo nadnárodné 
spoločnosti, nemožno automaticky 
predpokladať, že rozšírenia existujúcich 
účtovníckych a audítorských firiem, 
právnických firiem a konzultačných 
spoločností v oblasti IKT alebo podobných 
spoločností majú požadované know-how 
na to, aby sa mohli kvalifikovať ako 
audítori. Členské štáty a Komisia by preto 
po konzultácii so všetkými 
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zainteresovanými stranami mali 
vypracovať protokoly, pomocou ktorých 
sa budú posudzovať a akreditovať 
audítori digitálnych služieb, pokiaľ 
možno podľa jasných pravidiel 
založených na postupoch Únie, a vytvoriť 
tak registre akreditovaných audítorov na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

(62) Základnou črtou činnosti online 
platformy je spôsob, akým sú informácie 
priorizované a prezentované v jej online 
rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu 
prístupu k informáciám pre príjemcov 
služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Online platformy by 
preto mali zabezpečiť, aby príjemcovia boli 
náležite informovaní o používaní 
odporúčacích systémov a aby príjemcovia 
mohli ovplyvniť to, ktoré informácie sa im 
predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Veľmi veľké online 
platformy by tiež mali zaistiť, aby 
príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
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ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká na 
ekonomickej, ako aj politickej úrovni a z 
dôvodu svojho rozsahu a schopnosti 
cielene sa zamerať na príjemcov služieb a 
osloviť ich na základe ich správania v 
rámci online rozhrania platformy aj mimo 
neho si vyžadujú dôkladnejší verejný a 
regulačný dohľad. Najmä 
zhromažďovanie osobných údajov 
prostredníctvom online platforiem sa 
transformuje na obrovské komerčné 
aktíva, ktoré sa často používajú ako 
spôsob, ako poskytnúť výhodu určitým 
hospodárskym subjektom. Na uľahčenie 
dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík 
vyplývajúcich z distribúcie reklamy online, 
napríklad v súvislosti s nelegálnou 
reklamou alebo manipulatívnymi 
technikami a dezinformáciami so 
skutočným a predvídateľným negatívnym 
vplyvom na verejné zdravie, verejnú 
bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú 
účasť a rovnosť, by preto veľmi veľké 
online platformy mali zabezpečiť verejný 
prístup k archívom reklám zobrazených v 
ich online rozhraniach. Archívy by mali 
zahŕňať obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Vzhľadom na zložitosť fungovania 
zavedených systémov a systémové riziká, 
ktoré predstavujú pre spoločnosť, by veľmi 
veľké online platformy mali vymenovať 
pracovníkov zodpovedných za 
dodržiavanie súladu s predpismi, ktorí by 
mali mať potrebnú kvalifikáciu na 
sfunkčnenie opatrení a monitorovanie 
súladu s týmto nariadením v rámci 
organizácie platformy. Veľmi veľké online 
platformy by mali zabezpečiť, aby bol 
pracovník zodpovedný za dodržiavanie 
súladu s predpismi riadne a včas 
oboznámený so všetkými záležitosťami, 
ktoré súvisia s týmto nariadením. 
Vzhľadom na dodatočné riziká súvisiace s 
činnosťami veľmi veľkých online 
platforiem a ich dodatočné povinnosti 
podľa tohto nariadenia by ostatné 
požiadavky na transparentnosť stanovené v 
tomto nariadení mali byť doplnené 
dodatočnými požiadavkami na 
transparentnosť, ktoré sa vzťahujú osobitne 
na tieto platformy, najmä požiadavkou 
podávať správy o vykonaných posúdeniach 
rizík a prijatých následných opatreniach, 
ako sa stanovuje v tomto nariadení.

(65) Vzhľadom na zložitosť fungovania 
zavedených systémov a systémové riziká, 
ktoré predstavujú pre spoločnosť a 
hospodárstvo, by veľmi veľké online 
platformy mali vymenovať pracovníkov 
zodpovedných za dodržiavanie súladu s 
predpismi, ktorí by mali mať potrebnú 
kvalifikáciu na sfunkčnenie opatrení a 
monitorovanie súladu s týmto nariadením v 
rámci organizácie platformy. Veľmi veľké 
online platformy by mali zabezpečiť, aby 
bol pracovník zodpovedný za dodržiavanie 
súladu s predpismi riadne a včas 
oboznámený so všetkými záležitosťami, 
ktoré súvisia s týmto nariadením. 
Vzhľadom na dodatočné riziká súvisiace s 
činnosťami veľmi veľkých online 
platforiem a ich dodatočné povinnosti 
podľa tohto nariadenia by ostatné 
požiadavky na transparentnosť stanovené v 
tomto nariadení mali byť doplnené 
dodatočnými požiadavkami na 
transparentnosť, ktoré sa vzťahujú osobitne 
na tieto platformy, najmä požiadavkou 
podávať správy o vykonaných posúdeniach 
rizík a prijatých následných opatreniach, 
ako sa stanovuje v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Požiadavky na interoperabilitu pre 
veľmi veľké online platformy sú žiaduce, 
lebo môžu vytvoriť nové príležitosti na 
rozvoj inovačných služieb, prekonať efekt 
odkázanosti na uzavreté platformy a 
zabezpečiť hospodársku súťaž a možnosť 
výberu pre používateľov. Veľmi veľké 
online platformy by mali poskytovať 
aplikačné programovacie rozhranie, 
prostredníctvom ktorého platformy tretích 
strán a ich príjemcovia môžu pracovať s 
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doplnkovými službami a v rámci možností 
i s hlavnými funkciami a príjemcami 
hlavných služieb poskytovaných 
platformou. Požiadavky na 
interoperabilitu nebránia platformám v 
tom, aby ponúkali svojim príjemcom 
okrem hlavných dodatočné prvky.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné odvetvové normy 
vzťahujúce sa na určité technické postupy, 
v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť 
vyvinúť normalizované prostriedky na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako 
je napríklad umožnenie predkladania 
oznámení, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní, 
alebo o interoperabilite archívov reklamy. 
Takéto normy by mohli byť užitočné najmä 
pre pomerne malých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Normy by 
podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi nezákonného obsahu 
alebo rôznymi druhmi 
sprostredkovateľských služieb.

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné odvetvové normy 
vzťahujúce sa na určité technické postupy, 
v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť 
vyvinúť normalizované prostriedky na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako 
je napríklad umožnenie predkladania 
oznámení, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní, 
interoperability platforiem na hosting 
obsahu, alebo o interoperabilite archívov 
reklamy. Takéto normy by mohli byť 
užitočné najmä pre pomerne malých 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Normy by podľa vhodnosti mohli 
rozlišovať medzi rôznymi druhmi 
nezákonného obsahu alebo rôznymi 
druhmi sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
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oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 
takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to 
prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, 
či online platforma porušila povinnosti 
stanovené v tomto nariadení.

oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť, hospodárstvo a demokraciu, 
ako sú dezinformácie alebo manipulatívne 
a nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú z mikroekonomického 
hľadiska obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti, ale ktoré by mohli tiež narušiť 
konkurenčný aspekt trhu. Pokiaľ ide o 
tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na 
zmiernenie rizika považovať dodržiavanie 
príslušného kódexu správania zo strany 
veľmi veľkej online platformy. Ak online 
platforma bez riadneho vysvetlenia 
odmietne výzvu Komisie, aby sa podieľala 
na uplatňovaní takéhoto kódexu správania, 
mohlo by sa to prípadne zohľadniť pri 
rozhodovaní o tom, či online platforma 
porušila povinnosti stanovené v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie môže Komisia na 
koordináciu rýchlej, kolektívnej a 
cezhraničnej reakcie v online prostredí 
iniciovať vypracovanie krízových 
protokolov. Mimoriadne okolnosti môže 
predstavovať akákoľvek nepredvídateľná 

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť, 
hospodárstvo jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo verejné zdravie 
môže Komisia na koordináciu rýchlej, 
kolektívnej a cezhraničnej reakcie v online 
prostredí iniciovať vypracovanie krízových 
protokolov. Mimoriadne okolnosti môže 
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udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, 
pandémie a iné závažné cezhraničné 
ohrozenia verejného zdravia, vojna a 
teroristické činy, pri ktorých môžu byť 
online platformy napríklad zneužité na 
rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo 
dezinformácií alebo pri nich vzniká potreba 
rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. 
Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi 
veľkých online platforiem pri šírení 
informácií v našich spoločnostiach a cez 
hranice by sa takéto platformy mali 
nabádať k tomu, aby vypracúvali a 
uplatňovali osobitné krízové protokoly. 
Tieto krízové protokoly by sa mali 
aktivovať len na obmedzený čas a prijaté 
opatrenia by sa takisto mali obmedziť na 
to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie 
mimoriadnych okolností. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s týmto 
nariadením a nemali by predstavovať 
všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi 
veľkých online platforiem monitorovať 
informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, 
ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

predstavovať akákoľvek nepredvídateľná 
udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, 
pandémie a iné závažné cezhraničné 
ohrozenia verejného zdravia, vojna a 
teroristické činy, pri ktorých môžu byť 
online platformy napríklad zneužité na 
rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo 
dezinformácií alebo pri nich vzniká potreba 
rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. 
Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi 
veľkých online platforiem pri šírení 
informácií v našich spoločnostiach a cez 
hranice by sa takéto platformy mali 
nabádať k tomu, aby vypracúvali a 
uplatňovali osobitné krízové protokoly. 
Tieto krízové protokoly by sa mali 
aktivovať len na obmedzený čas a prijaté 
opatrenia by sa takisto mali obmedziť na 
to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie 
mimoriadnych okolností. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s týmto 
nariadením a nemali by predstavovať 
všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi 
veľkých online platforiem monitorovať 
informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, 
ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71a) S cieľom zabezpečiť, aby 
systémová úloha veľmi veľkých online 
platforiem neohrozila vnútorný trh 
nespravodlivým vylúčením nových 
inovatívnych účastníkov vrátane MSP, 
podnikateľov a startupov, sú potrebné 
dodatočné pravidlá, aby sa príjemcom 
služieb umožnila zmena alebo prepojenie 
a interoperabilita medzi online 
platformami alebo internetovými 
ekosystémami. V rámci povinností v 
oblasti interoperability by sa preto malo 
vyžadovať, aby si veľmi veľké online 
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platformy vymieňali vhodné nástroje, 
údaje, odborné znalosti a zdroje. V rámci 
týchto opatrení by Komisia mala 
preskúmať rôzne technológie a otvorené 
normy a protokoly vrátane možnosti 
technických rozhraní (aplikačné 
programovacie rozhranie), ktoré by 
príjemcom služieb alebo iným účastníkom 
trhu umožnili využívať kľúčové funkcie 
veľmi veľkých online platforiem na 
výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu.

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci, ľudské 
zdroje a finančné prostriedky na 
zabezpečenie účinného vyšetrovania a 
presadzovania práva. Koordinátori 
digitálnych služieb by mali mať najmä 
možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu. Okrem toho by 
koordinátor digitálnych služieb každého 
členského štátu mal nadviazať 
štruktúrovaný pracovný vzťah s 
vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku 
súťaž, ako aj s finančnými regulačnými 
orgánmi pôsobiacimi na jeho území.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(87) Vzhľadom na osobitné problémy, 
ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s 
posudzovaním a zabezpečovaním 
dodržiavania predpisov zo strany veľmi 
veľkých online platforiem, napríklad v 
súvislosti s rozsahom alebo zložitosťou 
údajného porušenia alebo potrebou 
osobitných odborných znalostí alebo 
spôsobilostí na úrovni Únie, by 
koordinátori digitálnych služieb mali mať 
možnosť dobrovoľne požiadať Komisiu, 
aby zasiahla a využila svoje vyšetrovacie 
právomoci a právomoci v oblasti 
presadzovania práva podľa tohto 
nariadenia.

(87) Vzhľadom na osobitné problémy, 
ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s 
posudzovaním a zabezpečovaním 
dodržiavania predpisov zo strany veľmi 
veľkých online platforiem, napríklad v 
súvislosti s rozsahom alebo zložitosťou 
údajného porušenia alebo potrebou 
osobitných odborných znalostí alebo 
spôsobilostí na úrovni Únie, by 
koordinátori digitálnych služieb mali mať 
možnosť dobrovoľne požiadať Komisiu o 
pomoc alebo inak požiadať Komisiu, aby 
zasiahla a využila svoje vyšetrovacie 
právomoci a právomoci v oblasti 
presadzovania práva podľa tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(93a) Odvetvie digitálnych služieb je 
však rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím, v 
ktorom si Únia nemôže dovoliť reguláciu, 
ktorá zaostáva za technologickými a 
prevádzkovými inováciami. Riadiace 
štruktúry by mali byť naďalej účelné, 
flexibilné a transparentné. Pri 
zabezpečovaní zodpovednosti na strane 
subjektov v tomto odvetví by aj ony 
samotné mali naďalej niesť 
zodpovednosť. V rámci regulačných 
štruktúr, v ktorých má ktorákoľvek 
inštitúcia právomoci, aby mohla zdanlivo 
pôsobiť ako prokurátor, porota a sudca, 
by mohli ľahko vznikať problémy 
týkajúce sa bŕzd a protiváh, čo by mohlo 
podnecovať viac súdnych sporov. Takéto 
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regulačné štruktúry môžu byť takisto 
menej pružné pri riešení inovácií. Počas 
prvých piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia by mal preto 
výbor vykonávať priebežné posudzovanie 
riadiacich štruktúr súvisiacich s týmto 
nariadením a prípadne vydávať 
odporúčania na ich zlepšenie a 
zefektívnenie a na konsolidáciu účinných 
mechanizmov bŕzd a protiváh.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(94) Ak si veľmi veľké online platformy 
neplnia osobitné povinnosti, ktoré sa na ne 
vzťahujú, môže to vzhľadom na ich 
význam, ako aj na ich dosah a vplyv 
ovplyvniť značný počet príjemcov služieb 
v rôznych členských štátoch a spôsobiť 
veľké spoločenské škody, pričom môže 
byť mimoriadne zložité takéto neplnenie 
povinností identifikovať a riešiť.

(94) Ak si veľmi veľké online platformy 
neplnia osobitné povinnosti, ktoré sa na ne 
vzťahujú, môže to vzhľadom na ich 
význam, ako aj na ich dosah a vplyv 
ovplyvniť značný počet príjemcov služieb 
v rôznych členských štátoch a spôsobiť 
veľké spoločenské a hospodárske škody, 
pričom môže byť mimoriadne zložité 
takéto neplnenie povinností identifikovať a 
riešiť.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(97) Komisia by mala mať naďalej 
možnosť rozhodnúť, či v ktorejkoľvek zo 
situácií, v ktorých má podľa tohto 
nariadenia na to oprávnenie, chce alebo 
nechce zasiahnuť. Keď Komisia začne 
konanie, malo by sa zamedziť, aby 
príslušní koordinátori digitálnych služieb v 
mieste usadenia v súvislosti s dotknutou 
činnosťou veľmi veľkej online platformy 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
právomoci v oblasti presadzovania práva, 

(97) Komisia by mala na základe tohto 
nariadenia a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie rozhodnúť, či v 
ktorejkoľvek zo situácií, v ktorých má 
podľa tohto nariadenia na to oprávnenie, 
zasiahne alebo nie. Keď Komisia začne 
konanie, malo by sa zamedziť, aby 
príslušní koordinátori digitálnych služieb v 
mieste usadenia v súvislosti s dotknutou 
činnosťou veľmi veľkej online platformy 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
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aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam 
a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 
pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 
digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

právomoci v oblasti presadzovania práva, 
aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam 
a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. 
V záujme efektívnosti by sa však 
uvedeným koordinátorom digitálnych 
služieb nemalo brániť vo výkone ich 
právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť 
pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v 
súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti 
tej istej veľmi veľkej online platformy, pri 
ktorej existuje podozrenie, že predstavuje 
nové porušenie predpisov. Títo 
koordinátori digitálnych služieb, ako aj 
výbor a prípadne iní koordinátori 
digitálnych služieb by mali Komisii 
poskytovať všetky potrebné informácie a 
pomoc, aby mohla účinne plniť svoje 
úlohy, a Komisia by ich mala podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor 
alebo dotknutí koordinátori digitálnych 
služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
toho, aby boli dotknuté jej právomoci a 
zodpovednosť vykonávať podľa potreby 
dodatočné vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(99) Komisia by predovšetkým mala 
mať prístup k všetkým relevantným 
dokumentom, údajom a informáciám 
potrebným na začatie a vedenie 
vyšetrovaní a na monitorovanie 
dodržiavania príslušných povinností 
stanovených v tomto nariadení bez ohľadu 
na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje 
alebo informácie v držbe, a takisto bez 
ohľadu na ich formu alebo formát, 
pamäťové médium alebo konkrétne miesto, 
kde sú uložené. Komisia by mala mať 

(99) Komisia, najmä ak môže 
preukázať, že je presvedčená, že veľmi 
veľká online platforma nie je v súlade s 
týmto nariadením, by predovšetkým mala 
mať prístup k všetkým relevantným 
dokumentom, údajom a informáciám 
potrebným na začatie a vedenie 
vyšetrovaní a na monitorovanie 
dodržiavania príslušných povinností 
stanovených v tomto nariadení bez ohľadu 
na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje 
alebo informácie v držbe, a takisto bez 
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možnosť priamo požadovať, aby dotknutá 
veľmi veľká online platforma alebo 
príslušné tretie strany alebo jednotlivci 
poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a 
informácie. Komisia by okrem toho mala 
mať možnosť vyžiadať si na účely tohto 
nariadenia akékoľvek relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby. Komisia 
by mala byť splnomocnená požadovať 
prístup k databázam a algoritmom 
príslušných osôb a vysvetlenia v súvislosti 
s nimi a vypočúvať s ich súhlasom všetky 
osoby, ktoré môžu mať užitočné 
informácie, a poskytnuté výpovede 
zaznamenať. Komisia by tiež mala byť 
splnomocnená vykonávať také kontroly, 
ktoré sú potrebné na presadzovanie 
príslušných ustanovení tohto nariadenia. 
Cieľom týchto vyšetrovacích právomocí je 
doplniť možnosť Komisie požiadať o 
pomoc koordinátorov digitálnych služieb a 
ďalšie orgány členských štátov, napríklad 
formou poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

ohľadu na ich formu alebo formát, 
pamäťové médium alebo konkrétne miesto, 
kde sú uložené. Komisia by mala mať 
možnosť priamo požadovať, aby dotknutá 
veľmi veľká online platforma alebo 
príslušné tretie strany alebo jednotlivci 
poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a 
informácie súvisiace s týmito obavami. 
Komisia by okrem toho mala mať možnosť 
vyžiadať si na účely tohto nariadenia 
akékoľvek relevantné informácie od 
akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu 
alebo agentúry v členskom štáte alebo od 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej 
osoby. Komisia by mala byť splnomocnená 
požadovať prístup k databázam a 
algoritmom príslušných osôb a vysvetlenia 
v súvislosti s nimi a vypočúvať s ich 
súhlasom všetky osoby, ktoré môžu mať 
užitočné informácie, a poskytnuté 
výpovede zaznamenať. Komisia by tiež 
mala byť splnomocnená vykonávať také 
kontroly, ktoré sú potrebné na 
presadzovanie príslušných ustanovení tohto 
nariadenia. Cieľom týchto vyšetrovacích 
právomocí je doplniť možnosť Komisie 
požiadať o pomoc koordinátorov 
digitálnych služieb a ďalšie orgány 
členských štátov, napríklad formou 
poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 100

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(100) Dodržiavanie príslušných 
povinností uložených týmto nariadením by 
malo byť vynútiteľné uložením pokút a 
pravidelného penále. Na tento účel by sa za 
nedodržanie povinností a porušenie 
procesných pravidiel mali stanoviť 
primerané výšky pokút a pravidelného 
penále a zároveň aj primerané premlčacie 

(100) Dodržiavanie príslušných 
povinností uložených týmto nariadením by 
malo byť vynútiteľné uložením pokút a 
pravidelného penále. Na tento účel by sa za 
systematické nedodržiavanie relevantných 
povinností a porušovanie procesných 
pravidiel mali stanoviť primerané výšky 
pokút a pravidelného penále a zároveň aj 
primerané premlčacie lehoty. Systematické 
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lehoty. nedodržiavanie povinností je model 
spôsobovania ujmy online, ktorý po 
sčítaní jednotlivých škôd predstavuje 
súhrn systematického spôsobovania ujmy 
aktívnym príjemcom služby v troch alebo 
viacerých členských štátoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá poskytovania 
sprostredkovateľských služieb na 
vnútornom trhu. Stanovujú sa ním najmä:

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá poskytovania 
sprostredkovateľských služieb s cieľom 
zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a 
zároveň zabezpečiť práva zakotvené v 
charte, najmä slobodu prejavu a právo na 
informácie v otvorenej a demokratickej 
spoločnosti. Stanovujú sa ním najmä:

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu so sprostredkovateľskými 
službami;

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu so sprostredkovateľskými 
službami a dotknutými hospodárskymi 
subjektmi a podporiť hospodársku súťaž;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, prístupného, a to aj pre osoby 
so zdravotným postihnutím, 
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sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

predvídateľného a dôveryhodného online 
prostredia, v ktorom sú účinne chránené 
základné práva zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa na digitálnom jednotnom 
trhu;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby poskytované 
príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo 
bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo 
poskytovateľov týchto služieb.

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
sprostredkovateľské služby zamerané na 
príjemcov služieb a poskytované 
príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo 
bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo 
poskytovateľov týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Toto nariadenie rešpektuje 
základné práva uznané v charte a 
základné práva, ktoré tvoria všeobecné 
zásady práva Únie. Preto sa toto 
nariadenie môže vykladať a uplatňovať 
iba v súlade s uvedenými základnými 
právami vrátane slobody prejavu a práva 
na informácie, ako aj slobody a plurality 
médií. Pri výkone právomocí stanovených 
v tomto nariadení sa všetky zúčastnené 
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verejné orgány musia v situáciách, keď 
dôjde ku konfliktu medzi príslušnými 
základnými právami, zamerať na 
dosiahnutie spravodlivej a primeranej 
rovnováhy medzi dotknutými právami.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) smernica (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) smernica (EÚ) 2019/770 – 
digitálny obsah;

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) COM(2018)0819 – smernica o 
predaji tovaru na diaľku;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia do... [do jedného roka od 
prijatia tohto nariadenia] uverejní 
usmernenia, pokiaľ ide o vzťahy medzi 
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týmto nariadením a legislatívnymi aktmi 
uvedenými v článku 1 ods. 5. V týchto 
usmerneniach sa objasnia všetky 
potenciálne konflikty medzi podmienkami 
a povinnosťami uvedenými v týchto 
legislatívnych aktoch, ktorý akt má 
prednosť v prípade, že opatrenia v súlade 
s týmto nariadením plnia povinnosti 
vyplývajúce z iného legislatívneho aktu, 
ako aj to, ktorý regulačný orgán je 
príslušný.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— významný počet používateľov v 
jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch alebo

— významný priemerný mesačný 
počet aktívnych príjemcov v jednom alebo 
vo viacerých členských štátoch alebo

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane 
predaja produktov alebo poskytovania 
služieb, nie je v súlade s právnymi 
predpismi Únie alebo niektorého 
členského štátu, a to bez ohľadu na presný 
predmet alebo povahu týchto právnych 
predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo 
prostredníctvom predaja produktov alebo 
poskytovania služieb, nie je v súlade s 
právnymi predpismi Únie alebo členského 
štátu pôvodu, a to bez ohľadu na konkrétny 
predmet úpravy alebo povahu týchto 
právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 
technických dôvodov nemožno použiť bez 
tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej 
služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
alebo funkciou inej služby alebo zásadnej 
služby, ktorý z objektívnych a technických 
dôvodov nemožno použiť bez tejto inej 
služby, a jeho začlenenie alebo začlenenie 
jeho funkcie do inej služby nie je 
prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 
účely, pričom tieto informácie online 
platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje 
konkrétne za ich propagáciu;

n) „reklama“ sú informácie určené na 
priamu alebo nepriamu propagáciu alebo 
zoradenie informácií, produktov alebo 
služieb právnickej alebo fyzickej osoby bez 
ohľadu na to, či sa majú dosiahnuť 
komerčné alebo nekomerčné účely, pričom 
tieto informácie online platforma zobrazuje 
na svojom online rozhraní alebo jeho 
častiach za priamu alebo nepriamu 
odplatu, ktorá sa poskytuje konkrétne za 
ich propagáciu produktov alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
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príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií, ako aj s použitím techník 
zoraďovania a prioritizácie;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb zamerané na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú 
príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s 
ich obchodnými podmienkami, a na boj 
proti takémuto obsahu alebo informáciám 
vrátane prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť tohto nezákonného obsahu 
alebo týchto informácií, ako je napríklad 
zhoršenie ich pozície, znemožnenie 
prístupu k nim alebo ich odstránenie, alebo 
schopnosť príjemcov poskytovať tieto 
informácie, ako napríklad zrušenie alebo 
zablokovanie konta príjemcu;

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti 
vykonávané poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb buď 
automatizovaným, alebo ručným 
spôsobom zamerané na odhaľovanie 
a identifikáciu nezákonného obsahu alebo 
informácií, ktoré poskytujú príjemcovia 
služby a ktoré nie sú v súlade s ich 
obchodnými podmienkami, a na boj proti 
takémuto obsahu alebo informáciám 
vrátane prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť, 
monetizáciu a prístupnosť tohto 
nezákonného obsahu alebo týchto 
informácií, ako je napríklad zhoršenie ich 
pozície, znemožnenie prístupu k nim, 
vyradenie z ponuky, demonetizácia alebo 
ich odstránenie, alebo schopnosť príjemcov 
poskytovať tieto informácie, ako napríklad 
zrušenie alebo zablokovanie konta 
príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „online trhovisko“ je služba 
využívajúca softvér vrátane webového 
sídla, časti webového sídla alebo 
aplikácie, prevádzkovaná obchodníkom 
alebo v jeho mene, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na 
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diaľku s inými obchodníkmi alebo 
spotrebiteľmi podľa smernice (EÚ) 
2019/2161;

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qb) „dôveryhodný oznamovateľ“ je 
hospodársky a politicky neutrálny subjekt 
zastupujúci kolektívne záujmy, ktorý je 
určený na odhaľovanie, identifikáciu a 
oznamovanie nezákonného obsahu a má 
príslušné odborné znalosti a spôsobilosť;

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qc) „osoby so zdravotným 
postihnutím“ sú osoby v zmysle článku 3 
ods. 1 smernice (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Ochrana práv spotrebiteľa v hospodárstve 

založenom na údajoch
1. Pokiaľ to je technicky možné a v 
súlade s právnymi predpismi Únie, 
poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti konajúci ako poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby umožní 
používanie tejto služby a platbu za ňu bez 
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toho, aby získaval osobné údaje príjemcu.
2. Poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti konajúci ako poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby spracúva 
osobné údaje týkajúce sa používania 
služby príjemcom len v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na to, aby umožnil 
príjemcovi túto službu používať alebo aby 
mu mohol za používanie tejto služby 
vyúčtovať poplatok. Prevádzkovateľ 
online platformy môže spracúvať osobné 
údaje týkajúce sa používania služby 
príjemcom na účely prevádzkovania 
odporúčacieho systému, len ak príjemca 
poskytol svoj výslovný súhlas v zmysle 
článku 4 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2016/679. Členské štáty nevyžadujú od 
poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti, aby uchovával osobné údaje 
týkajúce sa používania služby všetkými 
príjemcami.
3. Poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti má právo poskytovať a 
podporovať služby šifrovania bez 
medzifáz.
4. Profilovanie používateľov, ktoré 
vykonávajú poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti, sa vykonáva len 
na základe údajov poskytnutých s jasným 
súhlasom používateľa, a to v súlade s 
nariadením 2016/679. Poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti sa 
výslovne zakazuje vykonávať profilovanie 
tretích osôb, ktoré nie sú používateľmi 
služby.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ urýchlene koná, aby 
odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo 
k nim znemožnil prístup, hneď ako získa 

e) poskytovateľ urýchlene a v dobrej 
viere koná, aby odstránil informácie, ktoré 
uchováva, alebo k nim znemožnil prístup, 
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skutočnú vedomosť o tom, že informácie 
boli na pôvodnom zdroji prenosu 
odstránené zo siete alebo k nim bol 
znemožnený prístup, alebo že ich 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nim nariadil súd alebo správny orgán.

hneď ako získa skutočnú vedomosť o tom, 
že informácie boli na pôvodnom zdroji 
prenosu odstránené zo siete alebo k nim 
bol znemožnený prístup, alebo že ich 
odstránenie alebo znemožnenie prístupu k 
nim nariadil súd alebo správny orgán.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nemá skutočnú vedomosť o 
nezákonnej činnosti alebo nezákonnom 
obsahu a vzhľadom na nároky na náhradu 
škody si nie je vedomý skutočností alebo 
okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide 
o nezákonnú činnosť alebo nezákonný 
obsah, alebo

a) nemá skutočnú vedomosť o 
nezákonnom obsahu a vzhľadom na nároky 
na náhradu škody si nie je vedomý 
skutočností alebo okolností, z ktorých by 
bolo zrejmé, že ide o nezákonný obsah, 
alebo

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia urýchlene koná, aby nezákonný 
obsah odstránil alebo k nemu znemožnil 
prístup.

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia urýchlene a v dobrej viere 
koná, aby nezákonný obsah odstránil alebo 
k nemu znemožnil prístup.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
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diaľku, ak takáto online platforma 
predkladá konkrétnu informáciu alebo 
inak umožňuje konkrétnu transakciu 
takým spôsobom, ktorý by viedol 
priemerného a primerane informovaného 
spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie 
alebo produkt či službu, ktoré sú 
predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.

diaľku. Je dôležité, aby hostiteľské služby 
prijali najvyššie normy transparentnosti s 
cieľom zdôrazniť to takým spôsobom, 
ktorý by viedol priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa k tomu, aby 
vedel pochopiť, že informácie pochádzajú 
od tretej strany a hostiteľská služba ich 
neponúka.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb zabezpečia, aby takéto opatrenia 
sprevádzali primerané záruky, ako je 
ľudský dohľad, dokumentácia, 
sledovateľnosť alebo akékoľvek 
dodatočné opatrenia na zabezpečenie 
presného, spravodlivého, 
nediskriminačného a transparentného 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností

Neexistencia povinnosti všeobecného 
monitorovania ani povinnosti aktívneho 
zisťovania skutočností, ani povinnosti 
automatizovaného moderovania obsahu
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia sa nesmie chápať ako 
nariadenie, požiadavka alebo odporúčanie 
na používanie automatizovaného 
rozhodovania alebo monitorovania 
správania veľkého počtu fyzických osôb. 
Pri používaní automatizovaných nástrojov 
na moderovanie obsahu by 
sprostredkovateľské služby mali vždy 
zabezpečiť ľudský dohľad nad každým 
rozhodnutím o odstránení, znefunkčnení, 
obmedzení alebo akejkoľvek úprave 
informačného obsahu. 

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nebráni poskytovateľom 
v tom, aby ponúkali služby šifrované bez 
medzifáz. Poskytovanie takýchto služieb 
nie je dôvodom na určenie zodpovednosti 
alebo neprípustnosti výnimiek zo 
zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu daný 
príkaz vykonajú, informujú orgán, ktorý 
príkaz vydal, o tom, ako príkaz vykonali, 
pričom uvedú prijaté opatrenia, ako aj čas 
ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

— informácie o mechanizmoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol, pričom o nápravu 
možno požiadať v členskom štáte 
usadenia poskytovateľa služby a/alebo 
v členskom štáte usadenia príjemcu 
služby, ktorý obsah poskytol.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- príkaz sa zasiela zabezpečenými 
kanálmi zriadenými medzi koordinátorom 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb;

Pozmeňujúci návrh 83
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- príkaz objasňuje neutralitu a 
nediskriminačný prístup rozhodnutia;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- presné identifikačné prvky 
príjemcov príslušnej služby;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) príkaz sa zasiela zabezpečenými 
kanálmi zriadenými medzi koordinátorom 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu jednotných kontaktných miest 
a komunikáciu s nimi.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
informácie potrebné na jednoduchú 
identifikáciu jednotných kontaktných miest 
a komunikáciu s nimi jasným a 
používateľsky ústretovým spôsobom.
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb môžu 
zriadiť rovnaké jednotné kontaktné 
miesto na účely tohto nariadenia a na 
účely ďalšieho jednotného kontaktného 
miesta, ktoré sa vyžaduje podľa iného 
právneho predpisu Únie. Poskytovateľ 
o tomto rozhodnutí informuje Komisiu.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V informáciách uvedených v 
odseku 2 poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb špecifikujú 
úradný jazyk alebo jazyky Únie, ktoré 
možno použiť na komunikáciu s ich 
kontaktnými miestami a medzi ktorými je 
aspoň jeden z úradných jazykov členského 
štátu, v ktorom má poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb svoje hlavné 
sídlo alebo v ktorom má pobyt alebo je 
usadený jeho právny zástupca.

3. V informáciách uvedených v 
odseku 2 poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb špecifikujú 
úradný jazyk alebo jazyky Únie, ktoré 
možno použiť na komunikáciu s ich 
kontaktnými miestami a medzi ktorými je 
úradný jazyk členského štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb svoje hlavné sídlo alebo ponúka 
svoje činnosti, alebo v ktorom má pobyt 
alebo je usadený jeho právny zástupca.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každá žiadosť poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb podľa 
tohto nariadenia sa zašle prostredníctvom 
koordinátora digitálnych služieb v 
členskom štáte usadenia, ktorý je 
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zodpovedný za zber žiadostí a informácií 
zo všetkých relevantných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 90

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. 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. Takéto 
obmedzenia nesmú v žiadnom prípade 
slúžiť na poskytovanie konkurenčných 
výhod vybraným hospodárskym 
subjektom. Tieto informácie musia 
obsahovať údaje o akýchkoľvek politikách, 
postupoch, opatreniach a nástrojoch 
používaných na účely moderovania obsahu 
vrátane algoritmického rozhodovania a 
ľudskej kontroly. V prípade použitia 
algoritmických rozhodovacích procesov sa 
táto skutočnosť vždy oznámi 
používateľom.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vypracujú 
zoznam obmedzení týkajúcich sa 
využívania ich služby na šírenie obsahu, 
ktorý sa považuje za nezákonný podľa 
práva Únie alebo práva členského štátu, 
jasným a používateľsky ústretovým 
spôsobom a odlíšia ho od všeobecných 
podmienok využívania ich služby tak, aby 
bol používateľ informovaný o tom, čo sa 
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považuje za nezákonné a čo podlieha 
obchodným podmienkam využívania 
služby.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Informácie uvedené v odsekoch 1 
a 1a musia byť podané jasným a 
jednoznačným jazykom a verejne 
dostupné v ľahko prístupnom a strojovo 
čitateľnom formáte. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb s výnimkou 
tých, ktorí sa kvalifikujú ako 
mikropodniky alebo malé podniky v 
zmysle prílohy k odporúčaniu Komisie 
2003/361/ES, zverejnia zhrnutie 
obchodných podmienok, v ktorom uvedú 
najdôležitejšie body stručným, jasným a 
jednoznačným jazykom.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
transparentne, nediskriminačne, 
konzistentne, predvídateľne, nesvojvoľne 
a primerane, pričom náležite zohľadňujú 
práva a oprávnené záujmy všetkých 
zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.
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Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obchodné podmienky 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb musia byť v súlade s hlavnými 
zásadami základných práv zakotvenými v 
charte a medzinárodnom práve.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Obchodné podmienky, ktoré nie sú 
v súlade s týmto článkom, nie sú pre 
príjemcov záväzné v súlade so smernicou 
93/13/ES.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Všetky zmeny obchodných 
podmienok musia byť v úplnom súlade s 
týmto článkom. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb musia 
používateľov informovať o všetkých 
zmenách obchodných podmienok aspoň 
jeden mesiac pred ich vykonaním.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 d (nový)



RR\1246056SK.docx 719/1008 PE693.594v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. V záujme zachovania a posilnenia 
vnútorného trhu a transparentnosti 
poskytovaných služieb poskytovateľ v čo 
najväčšej možnej miere používa podobné 
obchodné podmienky na celom 
vnútornom trhu, pričom rozdiely musia 
byť jasne označené a odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2e. Veľmi veľké online platformy 
konzultujú o svojich obchodných 
podmienkach s koordinátorom digitálnych 
služieb a prípadné odporúčania 
koordinátora digitálnych služieb 
zohľadňujú.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne v štandardizovanom a strojovo 
čitateľnom formáte zverejnia jasnú, ľahko 
zrozumiteľnú a podrobnú správu o 
akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré 
počas príslušného obdobia uskutočnili. 
Tieto správy podľa vhodnosti obsahujú 
najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení;

c) moderovaní obsahu vykonávanom 
prostredníctvom dobrovoľných 
vyšetrovaní poskytovateľa z vlastnej 
iniciatívy, ako sa uvádza v článku 6, 
vrátane počtu a druhu prijatých opatrení, 
ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení, ako aj o opatreniach prijatých v 
oblasti kvalifikácie moderátorov obsahu a 
o zárukách na zabezpečenie toho, aby 
nebol dotknutý obsah, ktorý je v súlade s 
pravidlami;

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

2. Odsek 1 písm. b), c) a d) sa 
nevzťahuje na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa v 
zmysle prílohy k odporúčaniu Komisie 
2003/361/ES považujú za mikropodniky 
alebo malé podniky.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo 
mimovládnemu subjektu umožnia oznámiť 
im prítomnosť konkrétnych informácií, 
ktoré tento jednotlivec alebo subjekt 
považuje za nezákonný obsah, v ich službe. 
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mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení výlučne 
elektronickým spôsobom.

Tieto mechanizmy musia byť ľahko 
prístupné, používateľsky ústretové 
a umožňovať predkladanie oznámení 
výlučne elektronickým spôsobom a môžu 
obsahovať jasne identifikovateľný pútač 
alebo jedno oznamovacie tlačidlo, ktoré 
používateľom týchto služieb umožní 
rýchlo a ľahko informovať 
poskytovateľov hostingových služieb.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej polohy 
týchto informácií, najmä presnej adresy 
alebo adries URL, a v prípade potreby aj 
dodatočné informácie umožňujúce 
identifikáciu nezákonného obsahu;

b) keď to je možné, jasné uvedenie 
elektronickej polohy týchto informácií, 
najmä presnej adresy alebo adries URL, a v 
prípade potreby aj dodatočné informácie 
umožňujúce identifikáciu nezákonného 
obsahu;

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) meno a adresu elektronickej pošty 
jednotlivca alebo subjektu predkladajúceho 
oznámenie, s výnimkou prípadov, keď ide 
o informácie, pri ktorých sa predpokladá, 
že sa týkajú jedného z trestných činov 
uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 
2011/93/EÚ;

c) keď je to možné, meno a adresu 
elektronickej pošty jednotlivca alebo 
subjektu predkladajúceho oznámenie, s 
výnimkou prípadov, keď ide o informácie, 
pri ktorých sa predpokladá, že sa týkajú 
jedného z trestných činov uvedených v 
článkoch 3 až 7 smernice 2011/93/EÚ;

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v prípade oznámenia o údajnom 
porušení práva duševného vlastníctva 
dôkaz o tom, že subjekt predkladajúci 
oznámenie je nositeľom práva duševného 
vlastníctva, ktoré bolo údajne porušené, 
alebo je oprávnený konať v mene 
nositeľa tohto práva;

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vyhlásenie potvrdzujúce dobrú 
vieru jednotlivca alebo subjektu 
predkladajúceho oznámenie v to, že 
informácie a tvrdenia, ktoré sú v ňom 
uvedené, sú presné a úplné.

d) vyhlásenie potvrdzujúce dobrú 
vieru jednotlivca alebo subjektu 
predkladajúceho oznámenie v to, že 
informácie a tvrdenia, ktoré sú v ňom 
uvedené, sú presné a úplné, ako aj vzťah, 
ekonomický alebo iný, ak taký existuje, 
ktorý má jednotlivec alebo subjekt s 
notifikovaným subjektom.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú výlučne na účely 
článku 5 k získaniu skutočnej vedomosti 
alebo povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu, keď poskytovateľ 
hostingových služieb môže jednoznačne 
identifikovať nezákonný charakter 
obsahu.
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Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Po prijatí oznámenia o údajnom 
porušení autorského práva poskytovateľ 
služieb informuje poskytovateľov 
informácií prostredníctvom dostupných 
kontaktných údajov o prvkoch uvedených 
v odseku 2 a pred prijatím rozhodnutia a 
pred prípadným znemožnením prístupu k 
uvedenému obsahu im poskytne možnosť 
reagovať minimálne do piatich 
pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Poskytovateľ zabezpečí, aby 
rozhodnutia o oznámeniach prijímali 
kvalifikovaní pracovníci s primeranými 
pracovnými podmienkami vrátane 
odbornej podpory, kvalifikovanej 
psychologickej pomoci a právneho 
poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu, ktorý predložil oznámenie, a 
poskytovateľovi informácií svoje 
rozhodnutie v súvislosti s informáciami, na 
ktoré sa oznámenie vzťahuje, pričom 
poskytne informácie o prostriedkoch 
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rozhodnutím. nápravy v súvislosti s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré 
v rámci mechanizmov uvedených v odseku 
1 dostanú, a včas, dôsledne, spravodlivo 
a nesvojvoľne prijímajú rozhodnutia vo 
vzťahu k informáciám, ktorých sa 
oznámenia týkajú. Ak na toto spracovanie 
alebo rozhodovanie používajú 
automatizované prostriedky, informácie o 
ich použití uvedú v oznámení uvedenom v 
odseku 4. Toto oznámenie zahŕňa 
informácie o príslušnom postupe, použitej 
technológii a kritériách a dôvodoch 
rozhodnutia, ako aj o logike spojenej s 
automatizovaným rozhodovaním.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 15 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a prípadne územný rozsah 
znemožnenia prístupu;

a) či má rozhodnutie za následok 
odstránenie informácií alebo znemožnenie 
prístupu k nim a prípadne územný rozsah a 
trvanie znemožnenia prístupu;

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ak sa rozhodnutie týka údajne 
nezákonného obsahu, odkaz na právny 

d) ak sa rozhodnutie týka údajne 
nezákonného obsahu, odkaz na právny 
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základ, z ktorého sa vychádza, a 
vysvetlenia, prečo sa informácie považujú 
za nezákonný obsah na tomto základe;

základ, z ktorého sa vychádza, a 
vysvetlenia, prečo sa informácie považujú 
za nezákonný obsah na tomto základe 
vrátane prípadných vysvetlení v súvislosti 
s argumentmi predloženými podľa článku 
14 ods. 2 písm. a);

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak sa rozhodnutie zakladá na 
údajnej nezlučiteľnosti informácií s 
obchodnými podmienkami poskytovateľa, 
odkaz na zmluvný základ, z ktorého sa 
vychádza, a vysvetlenia, prečo sa 
informácie považujú za nezlučiteľné s 
týmto základom;

e) ak sa rozhodnutie zakladá na 
údajnej nezlučiteľnosti informácií s 
obchodnými podmienkami poskytovateľa 
alebo nezlučiteľnosti so základnými 
právami, odkaz na zmluvný základ, z 
ktorého sa vychádza, a vysvetlenia, prečo 
sa informácie považujú za nezlučiteľné s 
týmto základom;

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa poskytovateľ hostingových služieb 
rozhodne, že neodstráni špecifické 
informácie, ktoré poskytli príjemcovia 
služby a ktoré boli odhalené 
prostredníctvom mechanizmov 
stanovených v článku 14, ani k nim 
neznemožní prístup, bez zbytočného 
odkladu informuje používateľa, ktorý 
online platforme obsah oznámil, a v 
prípade potreby aj príjemcu rozhodnutia. 
Oznámenie o takomto rozhodnutí možno 
vykonať automatizovanými 
prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh 116
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie, ktoré poskytovatelia 
hostingových služieb poskytujú v súlade s 
týmto článkom, musia byť jasné a ľahko 
zrozumiteľné a čo najpresnejšie a 
najkonkrétnejšie za daných okolností. Tieto 
informácie musia byť najmä také, aby 
dotknutému príjemcovi služby primerane 
umožnili účinne uplatniť prostriedky 
nápravy uvedené v odseku 2 písm. f).

3. Informácie, ktoré poskytovatelia 
hostingových služieb poskytujú v súlade s 
týmto článkom, musia byť dostupné, a to 
aj pre osoby so zdravotným postihnutím, 
jasné a ľahko zrozumiteľné a čo 
najpresnejšie a najkonkrétnejšie za daných 
okolností. Tieto informácie musia byť 
najmä také, aby dotknutému príjemcovi 
služby primerane umožnili účinne uplatniť 
prostriedky nápravy uvedené v odseku 2 
písm. f).

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia hostingových 
služieb uverejnia rozhodnutia a 
odôvodnenia uvedené v odseku 1 vo 
verejne prístupnej databáze spravovanej 
Komisiou. Tieto informácie nesmú 
obsahovať osobné údaje.

4. Veľmi veľké online platformy 
uverejnia rozhodnutia a odôvodnenia 
uvedené v odseku 1 vo verejne prístupnej, 
a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, strojovo čitateľnej a 
opakovane použiteľnej databáze 
spravovanej a zverejnenej Komisiou. Tieto 
informácie nesmú obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Mikropodniky a malé podniky v 
zmysle prílohy k odporúčaniu Komisie 
2003/361/ES sú oslobodené od povinností 
stanovených v tomto článku ods. 2 písm. 
b), c) a f).
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a koordinátori digitálnych 
služieb môžu spolupracovať na 
informáciách a usmerneniach pre 
dobrovoľné vykonávanie ustanovení tohto 
nariadenia pre mikropodniky alebo malé 
podniky v zmysle prílohy k odporúčaniu 
Komisie 2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
všetkým príjemcom služby a oprávneným 
subjektom podľa článku 3 bodu 4 
smernice (EÚ) 2020/1828 počas obdobia 
najmenej šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému a používateľsky ústretovému 
vnútornému systému vybavovania 
sťažností, ktorý umožňuje elektronické a 
bezplatné podávanie sťažností. Sťažnosti 
možno podať proti nasledujúcim 
rozhodnutiam prijatým online platformou z 
dôvodu, že informácie poskytnuté 
príjemcami sú nezákonným obsahom alebo 
nie sú v súlade s jej obchodnými 
podmienkami:

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 17 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo a) rozhodnutia o odstránení, 
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znemožnení prístupu k informáciám; znemožnení, obmedzení alebo akejkoľvek 
inej úprave prístupu k informáciám;

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sťažnosti je možné podať aj proti 
rozhodnutiam online platformy o tom, že 
neodstráni, neznemožní, nepozastaví ani 
nezruší prístup k účtom.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností. 
Online platformy uvedú rokovací 
poriadok svojho vnútorného systému 
vybavovania sťažností vo svojich 
obchodných podmienkach jasným, 
používateľsky ústretovým a ľahko 
dostupným spôsobom, a to aj pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
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sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

sťažností včas, dôsledne, transparentne a 
nesvojvoľne. Ak sťažnosť obsahuje 
dostatočné dôvody na to, aby sa online 
platforma domnievala, že informácie, 
ktorých sa sťažnosť týka, nie sú nezákonné 
a nie sú v rozpore s jej obchodnými 
podmienkami, alebo obsahuje informácie o 
tom, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje 
pozastavenie alebo ukončenie služby či 
zablokovanie alebo zrušenie účtu, bez 
zbytočného odkladu zruší svoje 
rozhodnutie uvedené v odseku 1. Na 
žiadosť sťažovateľa online platforma tiež 
verejne informuje o zrušení rozhodnutia. 
Bez toho, aby boli dotknuté horizontálne 
predpisy, veľmi veľká online platforma 
poskytne finančnú kompenzáciu, ak je 
rozhodnutie uvedené v odseku 1 zjavne 
nesprávne a v rozpore so základnými 
právami príjemcu služby. Pri určovaní 
výšky finančnej kompenzácie veľmi veľká 
online platforma zohľadní aj to, či 
rozhodnutie uvedené v odseku 1 bránilo 
príjemcovi služby profitovať z používania 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Online platformy zabezpečia, aby 
sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov.

5. Online platformy zabezpečia, aby 
sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov, ale aby 
podliehali preskúmaniu kvalifikovanými 
pracovníkmi, ktorým sa poskytnú 
primerané pracovné podmienky vrátane 
odbornej podpory, kvalifikovanej 
psychologickej pomoci a právneho 
poradenstva.
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Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, 
majú právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
vybraným orgánom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, a 
oprávnené subjekty vymedzené v článku 3 
bode 4 smernice (EÚ) 2020/1828 majú 
právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
orgánom, ktorý vybral príjemca, a sú 
viazané rozhodnutím, ktoré tento orgán 
prijme.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie sporov je ľahko dostupné 
prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie;

c) riešenie sporov je ľahko dostupné, 
a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, prostredníctvom technológií 
elektronickej komunikácie;

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v jednom úradnom 
jazyku Únie;

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v úradnom jazyku 
príjemcu, ktorému je rozhodnutie uvedené 
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v článku 17 adresované;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými, transparentnými a spravodlivými 
procesnými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto článkom nie je dotknutá 
smernica 2013/11/EÚ ani postupy 
alternatívneho riešenia sporov a subjekty 
pre spotrebiteľov zriadené podľa uvedenej 
smernice.

6. Týmto článkom nie je dotknutá 
smernica 2013/11/EÚ ani postupy 
alternatívneho riešenia sporov, ani 
subjekty pre spotrebiteľov zriadené podľa 
uvedenej smernice, a taktiež nie je 
dotknuté právo príjemcu na riešenie 
sporov na súde.

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) je operačne nezávislý od vládnych 
a verejných orgánov a v súvislosti s 
predkladaním týchto oznámení nemá 
konflikt záujmov.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) aspoň raz ročne uverejní jasnú a 
ľahko zrozumiteľnú správu o 
oznámeniach predložených v súlade s 
článkom 14 počas príslušného obdobia, 
na ktoré sa správa vzťahuje. Táto správa 
musí obsahovať:
– súhrn oznámení rozdelených do 
kategórií podľa totožnosti poskytovateľa 
hostingových služieb;
– druh oznámeného obsahu;
– konkrétne právne ustanovenia, s 
ktorými je oznámený obsah v údajnom 
rozpore;
– kroky prijaté poskytovateľom;
– akékoľvek potenciálne konflikty 
záujmov a zdroje financovania; ako aj
– vysvetlenie zavedených postupov na 
zabezpečenie udržania nezávislosti 
dôveryhodného nahlasovateľa.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb a 
výbor oznámia názvy, adresy a adresy 
elektronickej pošty subjektov, ktorým v 
súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia informácie uvedené v 4. Komisia informácie uvedené v 
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odseku 3 uverejní vo verejne dostupnej 
databáze, ktorú priebežne aktualizuje.

odseku 3 uverejní v ľahko prístupnom, a 
to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, a strojovo čitateľnom 
formáte vo verejne dostupnej databáze, 
ktorú priebežne aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení alebo oznámení 
týkajúcich sa zákonného obsahu, a to 
vrátane informácií zhromaždených v 
súvislosti so spracovaním sťažností 
prostredníctvom vnútorných systémov 
vybavovania sťažností uvedených v článku 
17 ods. 3, oznámi tieto informácie 
koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý 
udelil dotknutému subjektu štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa, pričom 
poskytne potrebné vysvetlenia a podporné 
dokumenty.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy pozastavia len na 
primeraný krátky čas a po vydaní 
predchádzajúceho varovania a po 
poskytnutí podrobného vysvetlenia 
poskytovanie svojich služieb príjemcom 
služby, ktorí často poskytujú zjavne 
nezákonný obsah.
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Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 20 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) absolútny počet položiek zjavne 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

a) absolútny počet položiek 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Poskytovateľ zabezpečí, aby 
posúdenie vykonávali kvalifikovaní 
pracovníci s primeranými pracovnými 
podmienkami vrátane odbornej podpory, 
kvalifikovanej psychologickej pomoci a 
právneho poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne, prístupne, 
a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, a podrobne stanovia svoju 
politiku týkajúcu sa zneužívania 
uvedeného v odsekoch 1 a 2, a to aj pokiaľ 
ide o skutočnosti a okolnosti, ktoré 
zohľadňujú pri posudzovaní toho, či určité 
správanie predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 140
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má sídlo alebo v ktorom má svojho 
právneho zástupcu, alebo informuje 
Europol.

Ak online platforma nedokáže s 
primeranou istotou identifikovať dotknutý 
členský štát, informuje orgány 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom má svoje hlavné sídlo alebo svojho 
právneho zástupcu, a zároveň postúpi 
tieto informácie Europolu, aby prijal 
primerané nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, zabezpečí, aby 
obchodníci mohli využívať jej služby na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie:

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi na 
platforme zmluvy na diaľku, zabezpečí, 
aby obchodníci mohli využívať jej služby 
na propagáciu posolstiev alebo na 
ponúkanie produktov alebo služieb 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
obchodník poskytol online platforme tieto 
informácie:

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kópiu identifikačného dokumentu 
obchodníka alebo akúkoľvek inú 
elektronickú identifikáciu v zmysle článku 
3 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/201450;

b) pas alebo kópiu identifikačného 
dokumentu obchodníka alebo akúkoľvek 
inú elektronickú identifikáciu v zmysle 
článku 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201450;

_________________ _________________
50 Nariadenie Európskeho parlamentu a 50 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051 alebo 
akéhokoľvek príslušného aktu práva 
Únie;

d) pokiaľ sa zmluva týka produktov, 
na ktoré sa vzťahujú nariadenia uvedené 
v článku 4 ods. 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020, 
názov, adresu, telefónne číslo a adresu 
elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu usadeného v Únii, ako sa uvádza 
v článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102051.

_________________ _________________
51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V nadväznosti na písmeno f) obchodníci z 
Únie a z tretích krajín musia mať takisto 
možnosť dobrovoľne nahrať príslušné 
dokumenty potvrdzujúce, že ich tovar 
spĺňa normy Únie v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. Online platformy, ktoré 
uľahčujú predaj harmonizovaného 
spotrebného tovaru medzi predávajúcim v 
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tretej krajine a spotrebiteľom v Únii 
vynaložia primerané úsilie o overenie 
toho, či je na výrobku umiestnené 
požadované označenie zhody (označenie 
CE) a či má iné príslušné dokumenty 
(napr. EÚ vyhlásenie o zhode). 
Uvedenými ustanoveniami nie je dotknutý 
článok 6 smernice (EÚ) 2011/83, článok 7 
smernice (EÚ) 2005/29 ani článok 4 
nariadenia (EÚ) 2019/1020.

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online databázu 
alebo online rozhranie, ktoré sprístupnili 
členské štáty alebo Únia, alebo požiada 
obchodníka o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online databázu 
alebo online rozhranie, ktoré sprístupnili 
členské štáty alebo Únia, alebo požiada 
obchodníka o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov. Za 
predpokladu, že online platforma 
vynaložila primerané úsilie na posúdenie 
informácií uvedených v písmenách a), d) 
a e), online platforma nenesie 
zodpovednosť za nepresné informácie, 
ktoré obchodník poskytol.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma zistí náznaky toho, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 
získaná od dotknutého obchodníka je 
nepresná alebo neúplná, požiada 
obchodníka, aby informáciu v rozsahu 

Ak online platforma svojím primeraným 
úsilím podľa odseku 2 alebo 
prostredníctvom spotrebiteľských orgánov 
členských štátov zistí náznaky toho, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 
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potrebnom na zabezpečenie presnosti a 
úplnosti všetkých informácií opravil, a to 
bezodkladne alebo v lehote stanovenej 
právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

získaná od dotknutého obchodníka je 
nepresná alebo neúplná, požiada 
obchodníka, 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.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom vrátane lehoty 
na uplatnenie prostriedku nápravy. 
Následne tieto informácie odstráni.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie nezákonného 
obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Online platformy jasne uvedú, ako 
a na aký účel získavajú údaje od 
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používateľov služby a ako, komu a na aký 
účel získané údaje ďalej šíria.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach alebo ich častiach priamo 
alebo nepriamo zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
spotrebiteľovi jasným, presným, ale 
zmysluplným, jednotným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 24 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou a či je reklama výsledkom 
automatizovaného mechanizmu, ako je 
mechanizmus výmeny reklamy;

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje, a ktorá 
reklamu priamo alebo nepriamo 
financuje;

Pozmeňujúci návrh 153
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či sa reklama zakladá na 
akejkoľvek forme algoritmického 
zacielenia;

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) zmysluplné informácie o 
parametroch použitých na cielenie a 
zobrazenie reklamy, ktoré spotrebiteľovi 
umožňujú určiť, prečo a ako mu bola 
reklama zobrazená. Tieto informácie 
obsahujú aj vysvetlenie, ako tieto 
parametre zmeniť;

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) odmenu, ktorú inzerent poskytuje;

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď online platforma ďalej prenajíma 
časť svojej online prezentácie tretej 
strane, platforma zabezpečí splnenie 
všetkých požiadaviek na transparentnosť 
stanovených v tomto článku.



RR\1246056SK.docx 741/1008 PE693.594v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy podniknú kroky, aby 
postupne prestali zhromažďovať a 
spracúvať osobné údaje vymedzené v 
článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 
na účely cielenia nekomerčnej a politickej 
reklamy na príjemcov, a nahradili ju 
kontextovou reklamou. To isté platí aj pre 
cielenie na osoby na základe citlivých 
údajov alebo pre cielenie na maloletých. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté 
nariadenie (EÚ) .../... o väčšej 
transparentnosti pri politickej reklame.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely cielenia na príjemcov, ktorým sa 
zobrazujú reklamy na komerčné účely, 
online platformy ponúkajú používateľom 
možnosť, ako si jednoducho zvoliť, že na 
nich nebude uplatňované mikrocielené 
sledovanie a zobrazovanie reklám, ktoré 
vychádzajú z údajov o ich správaní alebo 
iných techník profilovania v zmysle 
článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2016/679. Osobné údaje použité na online 
reklamu sa používajú v súlade s 
podmienkami súhlasu stanovenými v 
článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 
priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3.

1. Tento oddiel sa vzťahuje na online 
platformy, ktoré svoje služby poskytujú 
priemernému mesačnému počtu aktívnych 
príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 
miliónom alebo je vyšší a ktorý je 
vypočítaný v súlade s metodikou 
stanovenou v delegovaných aktoch 
uvedených v odseku 3, alebo ak majú 
dominantné postavenie nad konkrétnym 
trhovým sektorom, ako je vymedzené v 
príslušnom právnom predpise Únie.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 26 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb;

a) podrobnosti o šírení nezákonného 
obsahu prostredníctvom ich služieb a 
dotknutých jurisdikciách;

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 
charty;

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon ktoréhokoľvek zo základných práv 
uvedených v charte, najmä práv na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, slobody prejavu a práva na 
informácie, zákazu diskriminácie a práv 
dieťaťa, ako sú jednotlivo zakotvené v 
charte, a to aj v prípadoch, keď sú tieto 
negatívne účinky spôsobené 
algoritmickou predpojatosťou;
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Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, 
a to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) porucha alebo úmyselná 
manipulácia ich služieb, a to aj 
prostredníctvom automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
základné práva.

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vplyv na hospodárstvo a 
konkurencieschopnosť každého 
členského štátu alebo príslušného trhu 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä účinky svojich systémov 
moderovania obsahu, odporúčacích 
systémov a systémov na výber a 
zobrazovanie reklamy.
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podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne verejnej kontroly a 
transparentnosti by tieto ročné posúdenia 
rizík mali byť čo najtransparentnejšie, a 
to prostredníctvom otvoreného prístupu k 
údajom, bez toho, aby tým bola dotknutá 
smernica 2016/943 (obchodné tajomstvá).

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Výsledok posúdenia rizika a 
podporné dokumenty sa postúpia výboru a 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
mieste usadenia. Súhrnná verzia 
posúdenia rizík sa sprístupní verejnosti v 
ľahko prístupnom formáte, a to aj pre 
osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) primeraný počet zamestnancov na 
vybavovanie oznámení a sťažností, a to aj 
v prípadoch, keď sa používajú 
automatické systémy;
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Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posilnenie vnútorných procesov 
alebo dohľadu nad ktoroukoľvek z ich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík;

c) posilnenie vnútorných procesov, 
ktoré nie sú výlučne založené na 
automatizovaných systémoch, alebo 
dohľadu nad ktoroukoľvek z ich činností, 
najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík;

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) cielené opatrenia zamerané na 
zníženie spotreby elektrickej energie a 
vody, výroby tepla a emisií CO2 
súvisiacich s poskytovaním služby a 
technickou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 27 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33 a so 
zreteľom na ich prípadné skutočné alebo 
pravdepodobné dôsledky pre hospodárstvo 
a konkurencieschopnosť;
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Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto správy sa musia bezplatne poskytnúť 
širokej verejnosti a s náležitým ohľadom 
na obchodné tajomstvo musia obsahovať 
štandardizované otvorené údaje opisujúce 
systémové riziká, najmä riziká pre 
základné a sociálno-ekonomické práva.

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

3. Komisia môže v spolupráci s 
koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné odporúčania o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto odporúčaní 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia nezávislému auditu s cieľom 
posúdiť dodržiavanie:
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Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Počas auditov by sa mali 
kontrolovať aspoň tieto prvky:
a) jasnosť, súdržnosť a 
predvídateľné presadzovanie obchodných 
podmienok služby s osobitným zreteľom 
na uplatniteľné základné práva zakotvené 
v charte;
b) úplnosť, metodika a 
konzistentnosť povinností podávať správy 
o transparentnosti stanovených v 
článkoch 13, 23, 24 a 30, ako aj 
dodržiavanie najvyšších možných noriem 
pri podávaní správ o transparentnosti;
c) presnosť, predvídateľnosť a 
jasnosť následných opatrení 
poskytovateľa vykonaných v prípade 
príjemcov služby a poskytovateľov 
oznámení, pokiaľ ide o oznámenia o 
nezákonnom obsahu a porušeniach 
obchodných podmienok, a presnosť 
klasifikácie (nezákonnosť alebo 
porušenie obchodných podmienok) 
odstránených informácií;
d) vnútorné mechanizmy 
vybavovania sťažností a mechanizmy 
vybavovania sťažností poskytované tretími 
stranami;
e) interakcia s dôveryhodnými 
nahlasovateľmi a nezávislé posúdenie 
presnosti, času reakcie, efektívnosti a 
toho, či existujú náznaky zneužitia;
f) náležitá starostlivosť, pokiaľ ide o 
overovanie vysledovateľnosti 
obchodníkov;
g)  účinnosť a dodržiavanie kódexov 
správania;
h) dostatočnosť údajov, ktorej 
cieľom je znížiť tvorbu údajov vo 
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všeobecnosti, a prípadne prevádzku, 
najmä vrátane zníženia súvisiacej 
spotreby elektrickej energie a zdrojov z 
dátových centier, ako sa uvádza v článku 
27;
i) pripravenosť zúčastniť sa na 
krízových protokoloch uvedených v 
článku 37. 
Audity oblastí uvedených v písmenách a) 
až g) sa môžu robiť v kombináciách, ak 
organizácia, ktorá tieto audity vykonáva, 
má špecifické odborné znalosti v danej 
oblasti.

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Koordinátori digitálnych služieb 
predložia veľmi veľkým online 
platformám patriacim do ich jurisdikcie 
ročný plán auditu, v ktorom uvedú 
kľúčové oblasti zamerania 
nadchádzajúceho cyklu auditu.

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie, ktoré:

2. Audity vykonávané podľa 
predchádzajúcich odsekov uskutočňujú 
organizácie, ktoré:

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 28 – pododsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy;

a) sú nezávislé od príslušnej veľmi 
veľkej online platformy a počas 
predchádzajúcich 12 mesiacov 
neposkytovali platforme žiadnu inú 
službu;

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) viac ako tri po sebe nasledujúce roky 
nevykonali audit pre tú istú veľmi veľkú 
online platformu.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ak audítorské stanovisko nie je 
kladné, operatívne odporúčania týkajúce sa 
konkrétnych opatrení na dosiahnutie 
súladu.

f) ak audítorské stanovisko nie je 
kladné, prioritne operatívne odporúčania 
týkajúce sa konkrétnych opatrení na 
dosiahnutie súladu a harmonogramy 
nápravy založené na riziku so zameraním 
na nápravu problémov, ktoré majú 
potenciál spôsobiť používateľom služby 
najväčšie škody;

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Audity by sa mali predložiť 
koordinátorom digitálnych služieb, 
Agentúre Európskej únie pre základné 
práva a Komisii ihneď po ich ukončení. 
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Zistenia auditu, ktoré nezahŕňajú citlivé 
informácie, sa zverejnia. Koordinátori 
digitálnych služieb, Agentúra Európskej 
únie pre základné práva a Komisia môžu 
k auditom poskytnúť verejné 
pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

1. Online platformy, ktoré používajú 
odporúčacie systémy, vo svojich 
obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú parametre používané v 
ich odporúčacích systémoch, ako aj všetky 
možnosti, ktoré príjemcovia služby majú 
na úpravu alebo ovplyvňovanie tých 
hlavných parametrov, ktoré im prípadne 
boli sprístupnené. Veľmi veľká online 
platforma zahrnie aspoň jednu možnosť, 
ktorá nie je založená na profilovaní v 
zmysle článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2016/679, ako aj vedie záznamy o všetkých 
významných zmenách vykonaných v 
odporúčacom systéme.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje a ktorá 
priamo alebo nepriamo financovala 
reklamu;

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
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Článok 30 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) metódy oceňovania použité na 
určenie výšky finančnej odmeny, ktorú 
platforma dostane za šírenie každej 
reklamy;

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené 
účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1.

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku.
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Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na základe odôvodnenej žiadosti 
veľmi veľké online platformy poskytnú 
prístup k údajom, najmä k agregovaným a 
anonymizovaným údajom, prevereným 
výskumným pracovníkom, ktorí spĺňajú 
požiadavky stanovené v odseku 4, na účely 
vedeckého a akademického výskumu. 
Veľmi veľké online platformy môžu 
zamietnuť prístup k údajom, ak by takýto 
prístup ohrozil obchodné tajomstvá alebo 
bezpečnosť služby. Takéto zamietnutie 
musí byť riadne odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní.

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na 
osobné údaje, ale len vtedy, ak sú zákonne 
prístupné verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o vedomostiach v 



RR\1246056SK.docx 753/1008 PE693.594v02-00

SK

oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

oblastiach súvisiacich s vyšetrovaniami a 
musia sa zaviazať, že budú zachovávať 
osobitné požiadavky na bezpečnosť a 
dôvernosť údajov podľa jednotlivých 
žiadostí.

Pozmeňujúci návrh 189

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 
delegovaných aktoch by sa mali stanoviť 
aj technické podmienky potrebné na 
zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti 
informácií preverenými výskumnými 
pracovníkmi po tom, ako získajú prístup k 
údajom. 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.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
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koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z jedného z týchto dvoch dôvodov:

koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu, alebo 
preverených výskumných pracovníkov o 
zmenu žiadosti, ak sa domnieva, že nie je 
schopná poskytnúť prístup k požadovaným 
údajom z jedného z týchto dvoch dôvodov:

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia rozhodnú o 
žiadosti o zmenu do 15 dní a oznámia 
veľmi veľkej online platforme svoje 
rozhodnutie a prípadne zmenenú žiadosť a 
novú lehotu na jej vybavenie.

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia, alebo preverení 
výskumní pracovníci rozhodnú o žiadosti o 
zmenu do 15 dní a oznámia veľmi veľkej 
online platforme svoje rozhodnutie a 
prípadne zmenenú žiadosť a novú lehotu na 
jej vybavenie.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Výskum vykonávaný v rámci tohto 
režimu by mal byť vždy postavený na 
zásadách otvoreného prístupu, avšak bez 
toho, aby tým boli dotknuté pravidlá v 
oblasti autorského práva, a mali by sa v 
ňom používať štandardizované súbory 
údajov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň 
transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ 
ide o riadne využívanie poskytnutých 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Preverení výskumní pracovníci, 
ktorým bol udelený prístup k údajom, 
uverejnia po ukončení výskumu svoje 
zistenia bez toho, aby zverejnili osobné 
údaje, a bez toho, aby tým bola dotknutá 
smernica 2016/943 (obchodné tajomstvá).

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každých šesť mesiacov.

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každé tri mesiace v štandardizovanom, 
strojovo čitateľnom a ľahko prístupnom 
formáte, a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Interoperabilita

1. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia interoperabilitu aspoň 
doplnkových služieb a v rámci možností 
hlavných funkcií svojich služieb s inými 
online platformami s cieľom umožniť 
výmenu informácií medzi platformami, 
pokiaľ to je technicky možné. Touto 
povinnosťou sa neobmedzuje, nezdržiava 
ani neodďaľuje ich schopnosť riešiť 
bezpečnostné otázky a táto povinnosť je v 
súlade so všetkými ich povinnosťami, 
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najmä pokiaľ ide o základné práva, 
ochranu súkromia a údajov, práva 
duševného vlastníctva, bezpečnosť a 
ochranu. 
2. Veľmi veľké online platformy 
verejne dokumentujú všetky aplikačné 
programovacie rozhrania, ktoré 
sprístupňujú, a priebežne ich aktualizujú.
3. Veľmi veľké online platformy 
podniknú kroky, ktoré umožnia tretím 
stranám vykonať audit ich odporúčacích 
systémov a vypracovať operatívne 
odporúčania o tom, ako lepšie 
predchádzať šíreniu nezákonného 
obsahu. Takéto audity musia v čo 
najvyššej miere zohľadňovať bezpečnosť 
a súkromie používateľov. Prístup k 
odporúčacím systémom tretej strany sa 
dočasne obmedzí v prípadoch 
preukázateľného zneužitia zo strany 
poskytovateľa, ktorý je treťou stranou, 
alebo ak je to odôvodnené okamžitou 
požiadavkou riešiť technické problémy, 
ako je napríklad vážne bezpečnostné 
ohrozenie.
4. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví povahu a 
rozsah povinností uvedených v odsekoch 1 
a 2, pričom zohľadní nielen jednotlivé 
prípady rôznych veľmi veľkých online 
poskytovateľov, ale aj rôznorodosť a 
komplexnosť trhu ako celku.

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) interoperabilitu hlavných funkcií 
veľmi veľkých online platforiem podľa 
článku 33a.
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Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s riešením rôznych druhov systémových 
rizík v súlade s právom Únie, najmä s 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rôzne druhy údajov, ktoré možno 
použiť.

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie.

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť, 
hospodárstvo alebo verejné zdravie. 
Komisia je zodpovedná za vypracovanie, 
vykonávanie a kontrolu krízových 
protokolov a každoročne o nich podáva 
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správu Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia podnecuje a podporuje 
veľmi veľké online platformy a prípadne aj 
iné online platformy, aby sa za účasti 
Komisie zapojili do vypracúvania, 
testovania a uplatňovania týchto krízových 
protokolov, ktoré zahŕňajú jedno alebo 
viaceré z týchto opatrení:

2. Komisia podnecuje a podporuje 
veľmi veľké online platformy a prípadne aj 
iné online platformy, najmä tie, ktoré 
majú dominantné postavenie, aby sa za 
účasti Komisie zapojili do vypracúvania, 
testovania a uplatňovania týchto krízových 
protokolov, ktoré zahŕňajú jedno alebo 
viaceré z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Všetky krízové protokoly majú 
podliehať kontrole príslušných výborov 
Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Pripravenosť zúčastniť sa na už 
existujúcich krízových protokoloch by sa 
mala posúdiť v rámci posúdenia rizika 
uvedeného v článku 26.

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia postavenie 
koordinátora digitálnych služieb na 
základe týchto kritérií:
a) orgán má osobitné odborné 
znalosti a spôsobilosť na účely 
odhaľovania, identifikácie a oznamovania 
nezákonného obsahu;
b) zastupuje kolektívne záujmy a nie 
je závislý od žiadnej online platformy;
c) je schopný vykonávať svoje 
činnosti včas, dôsledne a objektívne.

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsekom 2 nie sú dotknuté úlohy 
koordinátorov digitálnych služieb v rámci 
systému dohľadu a presadzovania 
stanoveného v tomto nariadení ani 
spolupráca s inými príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 38 ods. 2. Odsek 2 
nebráni dohľadu nad dotknutými orgánmi 
v súlade s vnútroštátnym ústavným 
právom.

3. Odsekom 2 nie sú dotknuté úlohy 
koordinátorov digitálnych služieb v rámci 
systému dohľadu a presadzovania 
stanoveného v tomto nariadení ani 
spolupráca s inými príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 38 ods. 2. Odsek 2 
nebráni dohľadu nad dotknutými orgánmi 
v súlade s vnútroštátnym ústavným 
právom. Koordinátori digitálnych služieb 
napíšu správu a uverejnia ju v systéme na 
výmenu informácií podľa článku 67 a 
predložia ju Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú a oznamujú ich Komisii 

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročné správy o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú v štandardizovanom, 
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a výboru. strojovo čitateľnom a ľahko prístupnom 
formáte, a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím, a oznamujú ich Komisii a 
výboru.

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) posúdenie výkladu zásady krajiny 
pôvodu v rámci činností dohľadu a 
presadzovania práva koordinátorov 
digitálnych služieb, najmä pokiaľ ide o 
článok 45.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V týchto správach sa náležite zohľadnia 
veľmi citlivé informácie a obchodné 
tajomstvá;

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má koordinátor digitálnych služieb 
dôvodné podozrenie, že poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, na ktorého sa 
nevzťahuje právomoc dotknutého 
členského štátu, porušil toto nariadenie, 
požiada koordinátora digitálnych služieb v 
mieste usadenia, aby vec posúdil a na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením 
prijal potrebné vyšetrovacie opatrenia a 

Ak má koordinátor digitálnych služieb 
dôvodné podozrenie, že poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, na ktorého sa 
nevzťahuje právomoc dotknutého 
členského štátu, porušil toto nariadenie, 
požiada koordinátora digitálnych služieb v 
mieste usadenia, aby vec posúdil a na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením 
prijal potrebné vyšetrovacie opatrenia a 
opatrenia v oblasti presadzovania práva. 
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opatrenia v oblasti presadzovania práva. Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia potvrdí prijatie žiadosti a 
potvrdí, že záležitosť posúdi a prijme 
potrebné vyšetrovacie opatrenia a 
opatrenia v oblasti presadzovania práva 
do 10 pracovných dní. 
Ak koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia začne konanie, poskytne 
žiadajúcemu koordinátorovi digitálnych 
služieb všetky informácie získané počas 
konania týkajúceho sa prípadu.

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia sprístupní každému 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom poskytovateľ služieb 
pôsobí, získané údaje na účely dohľadu 
nad daným poskytovateľom, ktoré sa 
týkajú územia koordinátora digitálnych 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
takéto informácie požiadať. Plynutie 

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
takéto informácie požiadať.
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lehoty stanovenej v odseku 4 sa až do 
poskytnutia dodatočných informácií 
pozastaví.

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením alebo 
prípadne dôvody, prečo sa domnieva, že 
prípad by sa nemal vyšetrovať.

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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. Zriaďuje sa nezávislá poradná a 
koordinačná skupina koordinátorov 
digitálnych služieb pre dohľad nad 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb s názvom Európsky výbor pre 
digitálne služby (ďalej len „výbor“).
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Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) uľahčovať komunikáciu medzi 
viacerými koordinátormi digitálnych 
služieb a vytvoriť bezpečný priestor na 
otvorenú výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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. Predsedovi výboru 
sa nepovoľuje, aby súčasne viedol 
vnútroštátny regulačný úrad v členskom 
štáte. Trvanie mandátu predsedu sa 
obmedzuje na maximálne tri roky, ktoré 
možno raz obnoviť. V súlade s úlohami 
výboru podľa tohto nariadenia a jeho 
rokovacím poriadkom predseda výboru 
zvoláva zasadnutia a pripravuje ich 
program.

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Svoj rokovací poriadok výbor 
prijme po súhlase Komisie.

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

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
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Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, 
že veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 51 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 51a
Požiadavky na Komisiu

1. Komisia vykonáva svoje úlohy 
podľa tohto nariadenia nestranne, 
transparentne a včas. Komisia zabezpečí, 
aby jej útvary zodpovedné za toto 
nariadenie mali na vykonávanie svojich 
úloh primerané technické, finančné a 
ľudské zdroje.
2. Komisia pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade 
s týmto nariadením koná úplne nezávisle. 
Nepodlieha žiadnemu priamemu ani 
nepriamemu vonkajšiemu vplyvu a 
nežiada ani neprijíma pokyny od žiadneho 
iného verejného orgánu ani od žiadneho 
súkromného subjektu.

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia na požiadanie postúpi 
získané informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru.

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa 
uplatňuje na vymedzené obdobie a toto 
obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť.

2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa 
uplatňuje na vymedzené obdobie a toto 
obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť. 
Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia 
Komisia bezodkladne informuje výbor a 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia.

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 
monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia príslušnou 
veľmi veľkou online platformou. Komisia 
takisto môže tejto platforme nariadiť, aby 
poskytla prístup k svojim databázam a 
algoritmom a vysvetlenia k nim.

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, prijať opatrenia potrebné na 
monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania tohto nariadenia príslušnou 
veľmi veľkou online platformou. Komisia 
takisto môže tejto platforme nariadiť, aby 
poskytla prístup k svojim databázam a 
algoritmom a vysvetlenia k nim bez toho, 
aby tým bola dotknutá smernica (EÚ) 
2016/943 o obchodných tajomstvách.

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi príslušnej veľmi veľkej online 
platforme. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktorých prijatie 
zvažuje alebo ktoré by podľa jej názoru 
mala prijať príslušná veľmi veľká online 
platforma s cieľom účinne sa vyrovnať s 
predbežnými zisteniami.

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi príslušnej veľmi veľkej online 
platforme, výboru a koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktorých prijatie zvažuje alebo 
ktoré by podľa jej názoru mala prijať 
príslušná veľmi veľká online platforma s 
cieľom účinne sa vyrovnať s predbežnými 
zisteniami.

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím.

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím a informuje 
výbor a koordinátora digitálnych služieb v 
mieste usadenia.

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušným výborom Európskeho 
parlamentu sa poskytne prístup k 
uvedenému systému výmeny informácií, 
aby zabezpečovali demokratický dohľad.

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



RR\1246056SK.docx 767/1008 PE693.594v02-00

SK

1. Najneskôr do piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každých päť rokov potom vyhodnotí 
Komisia uplatňovanie tohto nariadenia a 
správu o hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1. Najneskôr do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
a každé tri roky potom vyhodnotí Komisia 
uplatňovanie tohto nariadenia a správu o 
hodnotení predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.
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30.9.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
( COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roman Haider

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Základný rámec upravujúci poskytovanie digitálnych služieb na vnútornom trhu je vymedzený 
v smernici o elektronickom obchode z roku 2000. Cieľom danej smernice je umožniť 
bezhraničný prístup k digitálnym službám v celej EÚ a harmonizovať základné aspekty 
takýchto služieb. Odvtedy sa povaha, rozsah a význam digitálnych služieb pre hospodárstvo 
a spoločnosť dramaticky zmenili. Obchodné modely, ktoré vznikli s veľkými online 
platformami, zmenili prostredie digitálnych služieb v EÚ. Tieto služby v súčasnosti denne 
využíva väčšina občanov EÚ a sú založené na viacstranných obchodných modeloch. Pokiaľ ide 
o sektor ubytovania, online platformy pre krátkodobý nájom v posledných rokoch pretvorili trh 
s ubytovaním.

Dôležitou oblasťou právnej neistoty poskytovateľov digitálnych služieb bol v priebehu rokov 
rozsah vymedzenia služieb informačnej spoločnosti v acquis EÚ, a to najmä pokiaľ ide o online 
platformy kolaboratívneho hospodárstva v odvetví dopravy a ubytovania. Hranica medzi online 
službami ponúkanými na diaľku a podkladovými službami, ktoré sa zvyčajne ponúkajú offline, 
nebola vždy jasná. Dôsledky oddelenia týchto služieb sú významné vzhľadom na to, že online 
služby môžu patriť do rozsahu pôsobnosti smernice o elektronickom obchode, zatiaľ čo na 
podkladové služby sa vzťahujú osobitné pravidlá pre dané odvetvie alebo horizontálne právne 
akty EÚ. Prevádzkovatelia často poukazovali na takúto právnu neistotu ako zdroj obáv 
v súvislosti so svojím rastom. 

Príslušné ustanovenia smernice o elektronickom obchode v posledných rokoch vyložil Súdny 
dvor EÚ. UberPop (C-434/15) sa nepovažuje za službu informačnej spoločnosti, ale Airbnb (C-
390/18) a Star Taxi App (C-62/19) áno.

Návrh Komisie nadväzuje na výklad Súdneho dvora týkajúci sa rozsahu vymedzenia služieb 
informačnej spoločnosti. Podľa nového návrhu sa vymedzenie služby informačnej spoločnosti 
neuplatňuje, ak sprostredkovateľská služba tvorí neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej 
hlavná zložka predstavuje službu, na ktorú sa vzťahuje iná právna kvalifikácia (doprava).
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Stanovisko spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Digitálne služby sa stali dôležitým pilierom digitálneho hospodárstva a výrazne prispeli 
k sociálnym a hospodárskym zmenám v EÚ. Využívanie týchto služieb sa zároveň stalo 
zdrojom nových rizík a výziev. Podľa spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko pandémia 
ochorenia COVID-19 nevyhnutne spôsobila ešte naliehavejšiu potrebu reformy, keďže 
obchodné transakcie všetkých druhov sa čoraz viac uskutočňujú online. Okrem toho 
hospodárske oživenie v mnohých hospodárskych odvetviach zasiahnutých krízou závisí od 
online podnikania – vrátane cestovného ruchu, ktorý je obzvlášť postihnutý účinkami 
pandémie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko poukazuje na to, že kľúčové zásady stanovené 
v smernici o elektronickom obchode sú v súčasnosti stále platné, a zdôrazňuje, že ďalšia 
regulácia v tejto oblasti nesmie pre platformy alebo používateľov znamenať zhoršenie. Týka sa 
to tak monitorovania digitálnej služby, ako aj rastúcich výziev pri monitorovaní služieb, ktoré 
sprostredkúvajú, najmä v prípade online platforiem. 
Poskytovanie nezákonných služieb, ako sú napríklad ubytovacie služby, pri ktorých sa 
nedodržiavajú predpisy, na platformách krátkodobého prenájmu, sa v posledných rokoch 
výrazne rozšírilo. Orgánom chýbajú informácie a technické kapacity na kontrolu technicky 
zložitých digitálnych služieb. Týka sa to dohľadu nad digitálnou službou a najmä v prípade 
online platforiem aj rastúcich výziev pri dohľade nad podkladovými službami, ktoré 
sprostredkúvajú, ako sú ubytovacie alebo dopravné služby. Existujúce pravidlá sa v členských 
štátoch uplatňovali rôzne a v konečnom dôsledku rozhodnutiami vnútroštátnych súdov.

Vzhľadom na uvedené nedostatky sa v návrhu Komisie podľa názoru spravodajcu výboru 
požiadaného o stanovisko ustanovuje horizontálny právny rámec na zabezpečenie právnej 
jasnosti a zníženie právnej fragmentácie cezhraničného poskytovania digitálnych služieb. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa však domnieva, že návrh Komisie nie je 
dostatočne ambiciózny pri riešení problému nezákonného krátkodobého prenájmu. Zatiaľ čo 
právomoci národných a miestnych orgánov konať proti nezákonnému obsahu (nezákonný 
krátkodobý prenájom) a poskytovať informácie sú krokom správnym smerom, podľa 
spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko by mal akt o digitálnych službách objasniť 
zodpovednosť platforiem za zabezpečenie súladu s registračnými systémami a ďalšími 
príslušnými pravidlami platnými v celej EÚ, napríklad ak krátkodobý prenájom nemá 
registračné číslo alebo prekročil platný maximálny počet prenocovaní.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že poskytovatelia ubytovania by 
mali zostať zodpovední za dodržiavanie všetkých platných predpisov, verejné orgány by mali 
zostať zodpovedné za presadzovanie týchto predpisov a platformy by mali byť zodpovedné za 
zabezpečenie toho, aby sa mohlo prenajímať len ubytovanie s overeným registračným číslom. 
V tejto súvislosti sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že kódex 
správania pre krátkodobé prenájmy by mohol objasniť možnosť členských štátov konať, ako aj 
rozsah povinnosti náležitej starostlivosti platforiem.

 Podľa spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko môže k oživeniu hospodárstva viesť len 
voľný prístup na trh, ktorý netreba nevyhnutne vnímať ako nevýhodu pre MSP v porovnaní 
s veľmi veľkými online platformami. V tejto súvislosti sa spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko domnieva, že nariadenie by nemalo zvýšiť byrokraciu pre MSP, ktorá by mohla 



PE693.594v02-00 772/1008 RR\1246056SK.docx

SK

obmedziť ich prístup na trh alebo ho dokonca znemožniť.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje tieto úvahy:

– prvoradou zásadou navrhovaného nariadenia musí byť ochrana používateľov, ktorá musí mať 
prednosť pred ochranou platforiem;
– spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje vymedzenie reklamy za príliš široké, 
čo by mohlo viesť k nejasnostiam a obmedzeniam v sektore ubytovania, keďže reklama je 
v mnohých odvetviach veľmi špecifická; 
– akt o digitálnych službách musí rešpektovať zásadu voľnej hospodárskej súťaže a nemôže 
byť nástrojom, ktorý zabráni prístupu na trh pre účastníkov trhu z dôvodu ich veľkosti, podielu 
na trhu alebo obchodného modelu;
– spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že toto nariadenie nemá vplyv na 
právo členských štátov regulovať služby poskytované používateľom platformami.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, 
alebo zavedenie takýchto predpisov 
zvažujú. Ak sa vezme do úvahy inherentne 
cezhraničná povaha internetu, ktorý sa vo 
všeobecnosti na poskytovanie týchto 
služieb používa, tieto rozdielne 
vnútroštátne právne predpisy negatívne 
ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa 
článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez 
vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný 
pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť 
sa. Podmienky poskytovania 
sprostredkovateľských služieb by sa mali 
na celom vnútornom trhu harmonizovať, 
aby sa podnikom poskytol prístup na nové 
trhy a aby sa im poskytli príležitosti 
využívať výhody vnútorného trhu, čím by 
sa zároveň spotrebiteľom a iným 
príjemcom služieb umožnil väčší výber.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Zložité regulačné požiadavky na 
úrovni Únie, ako aj na úrovni členských 
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štátov prispeli k vysokým 
administratívnym nákladom a právnej 
neistote v prípade sprostredkovateľských 
služieb pôsobiacich na vnútornom trhu, 
najmä malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné, transparentné a 
starostlivé správanie poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb je 
nevyhnutné pre bezpečné, predvídateľné a 
dôveryhodné online prostredie, na 
zabezpečenie právnej istoty a aj na to, aby 
občania Únie a iné osoby mohli uplatňovať 
svoje základné práva zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), najmä slobodu prejavu a právo 
na informácie, ako aj slobodu podnikania a 
právo na nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu 
istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov 
a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby 
sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia 

(4) Preto by sa v záujme ochrany a 
zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal 
na úrovni Únie stanoviť cielený súbor 
jednotných, účinných a primeraných 
záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa 
stanovujú podmienky pre vznik 
inovačných digitálnych služieb a ich 
rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom 
predchádzať fragmentácii vnútorného trhu 
a ukončiť ju a zároveň vytvoriť a 
udržiavať bezpečnejšie prostredie a 
právnu istotu pre platformy, používateľov 
a orgány verejnej moci, a tým znížiť 
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vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

neistotu pre vývojárov a podporiť 
interoperabilitu je potrebné, aby sa na 
úrovni Únie dosiahla aproximácia 
vnútroštátnych regulačných opatrení 
týkajúcich sa požiadaviek na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, 
ktoré sú technologicky neutrálne, by sa 
inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa 
mala stimulovať.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností.

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností. V tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam a osobitosti trhu s online 
platformami v oblasti dopravy a 
cestovného ruchu, ktoré si vyžadujú 
odvetvový prístup a osobitnú pozornosť.

__________________ __________________
26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 
2015, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 
2015, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
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technických predpisov a pravidiel 
vzťahujúcich sa na služby informačnej 
spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

technických predpisov a pravidiel 
vzťahujúcich sa na služby informačnej 
spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V praxi niektorí poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no 
nemusia poskytovať elektronickým 
spôsobom, ako sú služby informačných 
technológií na diaľku, dopravné, 
ubytovacie alebo doručovacie služby. Toto 
nariadenie by sa malo vzťahovať len na 
sprostredkovateľské služby a nemalo by 
mať vplyv na požiadavky stanovené v 
práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
ktoré sa týkajú produktov alebo služieb, 
ktoré sa sprostredkovateľskými službami 
sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď 
sprostredkovateľská služba predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie 
je sprostredkovateľskou službou, ako sa 
uvádza v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie.

(6) V praxi niektorí poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no 
nemusia poskytovať elektronickým 
spôsobom, ako sú služby informačných 
technológií na diaľku, služby osobnej a 
nákladnej dopravy, ubytovacie alebo 
doručovacie služby. Toto nariadenie by sa 
malo vzťahovať len na sprostredkovateľské 
služby a nemalo by mať vplyv na 
požiadavky stanovené v práve Únie alebo 
vo vnútroštátnom práve, ktoré sa týkajú 
produktov alebo služieb, ktoré sa 
sprostredkovateľskými službami 
sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď 
sprostredkovateľská služba predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie 
je sprostredkovateľskou službou, ako sa 
uvádza v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
rovnaké podmienky na vnútornom trhu by 
sa tieto pravidlá mali uplatňovať na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb bez ohľadu na ich sídlo alebo 

(7) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
rovnaké podmienky na vnútornom trhu by 
sa tieto pravidlá mali uplatňovať na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb bez ohľadu na ich sídlo alebo 
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bydlisko, pokiaľ poskytujú služby v Únii a 
pokiaľ je u nich preukázaná podstatná 
väzba s Úniou.

bydlisko, pokiaľ poskytujú služby v Únii a 
pokiaľ je u nich preukázaná podstatná 
väzba s Úniou. Vzhľadom na to, že 
digitálne hospodárstvo, najmä platformy, 
môže mať v mnohých strategických 
odvetviach, ako je doprava a pohostinstvo, 
významný vplyv na tradične zavedené 
regulované obchodné modely, Komisia by 
mala podporovať rovnaké podmienky pre 
online platformy a tradičné podniky 
pôsobiace v odvetviach dopravy a 
cestovného ruchu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami a mal by vychádzať 
zo všeobecnej myšlienky, že čo je 
nezákonné offline, by malo byť 
nezákonné aj online. Predovšetkým by sa 
tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
alebo videí bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich 
alebo falšovaných produktov, neoprávnené 
použitie materiálu chráneného autorským 
právom alebo činnosti zahŕňajúce 
porušovanie právnych predpisov o ochrane 
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v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

spotrebiteľa, ponúkanie služieb, ktoré 
vyžadujú licenciu alebo súhlas 
príslušného vnútroštátneho orgánu, bez 
náležitého oprávnenia a ponúkanie 
nezákonného krátkodobého 
dovolenkového prenájmu. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

(23) V záujme zabezpečenia účinnej a 
spoľahlivej ochrany spotrebiteľov pri 
vykonávaní sprostredkovaných 
obchodných transakcií online by určití 
poskytovatelia hostingových služieb, 
konkrétne online platformy, ktoré 
spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s 
obchodníkmi zmluvy na diaľku, nemali 
mať možnosť využívať výnimku zo 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné a presné informácie 
týkajúce sa predmetných transakcií tak, že 
vedú spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
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takémuto presvedčeniu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zameranie sa na nezákonné praktiky a 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 

(37) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb usadení v 
tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, 
by mali určiť právnych zástupcov v Únii s 
dostatočným splnomocnením a poskytnúť 
o svojich právnych zástupcoch informácie, 
aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom 
umožnil účinný dohľad a prípadne 
presadzovanie tohto nariadenia. Za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
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požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto.

požiadavky tohto nariadenia, mal by 
právny zástupca mať možnosť fungovať aj 
ako kontaktné miesto. Nič v tomto 
nariadení nezakazuje poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb zriadiť 
kolektívne zastúpenie alebo získať služby 
právneho zástupcu inými prostriedkami 
vrátane zmluvných prostriedkov za 
predpokladu, že právny zástupca môže 
plniť úlohu, ktorá mu je zverená v tomto 
nariadení. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES považujú za mikropodniky 
alebo malé podniky a ktorým sa po 
vynaložení primeraného úsilia nepodarilo 
získať služby právneho zástupcu, by mali 
mať možnosť požiadať koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má podnik v úmysle určiť 
právneho zástupcu, aby uľahčil ďalšiu 
spoluprácu a odporučil možné riešenia 
vrátane možností kolektívneho zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti a 
administratívne požiadavky uložené podľa 
tohto nariadenia online platformám nemali 
vzťahovať na mikropodniky alebo malé či 
stredné podniky podľa vymedzenia v 
odporúčaní Komisie 2003/361/ES41, pokiaľ 
ich dosah a vplyv nie sú také, že spĺňajú 
kritériá na to, aby sa podľa tohto nariadenia 
mohli považovať za veľmi veľké online 
platformy. V tomto nariadení by sa mal 
zdôrazniť význam platforiem 
kolaboratívneho hospodárstva v 
odvetviach dopravy a cestovného ruchu, 
na ktorých poskytujú služby jednotlivci aj 
profesionáli, a malo by sa vyhnúť 
ukladaniu neprimeraných informačných 
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dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností.

povinností a zbytočného 
administratívneho zaťaženia 
poskytovateľom služieb „peer-to-peer“. K 
tomu, aby sa tieto dodatočné povinnosti 
neobchádzali, prispievajú pravidlá 
konsolidácie stanovené v uvedenom 
odporúčaní. Oslobodenie mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov od 
uvedených dodatočných povinností by sa 
nemalo chápať tak, že ovplyvňuje ich 
schopnosť zriadiť na dobrovoľnom základe 
systém, ktorý je v súlade s jednou alebo 
viacerými z týchto povinností.

__________________ __________________
41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(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 v 
závislosti od závažnosti nezákonnej 
činnosti 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 
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verejné, 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 
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) 2016/79443.

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 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) 2016/79443.

_________________ _________________
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).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby boli 
títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
posolstiev o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie 
tak, aby k nim v súlade s uplatniteľným 
právom vrátane právnych predpisov o 
ochrane osobných údajov mali prístup 
verejné orgány a súkromné subjekty s 
oprávneným záujmom, a to aj na základe 
príkazov na poskytnutie informácií 
uvedených v tomto nariadení.

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby boli 
títo obchodníci, produkty a služby, ktoré 
ponúkajú, sledovateľní. Od obchodníka by 
sa preto malo vyžadovať, aby online 
platforme poskytol určité základné 
informácie, a to aj na propagáciu posolstiev 
o produktoch či službách alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 
posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali tieto 
informácie overovať a bezpečne 
uchovávať tak, aby k nim v súlade s 
uplatniteľným právom vrátane právnych 
predpisov o ochrane osobných údajov mali 
prístup verejné orgány a súkromné 
subjekty s oprávneným záujmom, a to aj na 
základe príkazov na poskytnutie informácií 
uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
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vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení 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. Od 
príslušných online platforiem by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45. Príslušné orgány by napríklad 
mohli vytvoriť a spravovať voľne 
dostupné online databázy krátkodobých 
dovolenkových prenájmov v súlade s 
vnútroštátnymi a miestnymi 
požiadavkami. Online platformy so 
zoznamom takýchto nehnuteľností by 
mohli overovať, či uvedené ubytovanie 
možno legálne prenajímať. Medzi ďalšie 
prostriedky overovania pre platformy by 
mohla patriť požiadavka, aby príslušní 
obchodníci poskytli dôveryhodné 
podporné dokumenty, ako sú kópie 
dokladov totožnosti, overené bankové 
výpisy, osvedčenia spoločností a 
osvedčenia obchodného registra. Na účely 
splnenia tejto povinnosti môžu použiť aj 
iné zdroje, ktoré sú dostupné na použitie na 
diaľku a poskytujú podobný stupeň 
spoľahlivosti. Od príslušných online 
platforiem by sa však nemalo vyžadovať, 
aby vykonávali rozsiahle alebo nákladné 
zisťovanie skutočností online či 
uskutočňovali overovanie na mieste. 
Rovnako by sa takéto online platformy, 
ktoré vynaložili primerané úsilie 
požadované týmto nariadením, nemali 
chápať tak, že zaručujú spoľahlivosť 
informácií pre spotrebiteľa alebo iné 
zainteresované strany. Svoje online 
rozhranie by tieto online platformy mali 
takisto navrhovať a organizovať tak, aby 
obchodníci mohli plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce z práva Únie, najmä 
požiadavky stanovené v článkoch 6 a 8 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

_________________ _________________
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45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=sk.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Odôvodnenie

Akt o digitálnych službách môže zohrávať významnú úlohu v boji proti predaju nelegálnych 
krátkodobých prenájmov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
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finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Odôvodnenie

Táto povinnosť nesmie príliš zaťažovať malé a stredné podniky, ktoré sú vo veľkej miere 
závislé od cielenej reklamy ako ich hlavného spôsobu prilákania potenciálnych zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54a) V tejto súvislosti je dôležité 
poznamenať, že určité odvetvia, ako sú 
platformy pre krátkodobý prenájom 
ubytovania, aj keď sú klasifikované ako 
veľmi veľká online platforma, môžu 
predstavovať len nízke riziko pre ochranu 
základných práv používateľov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Vzhľadom na sieťové účinky 
charakteristické pre hospodárstvo založené 
na platformách môže používateľská 
základňa online platformy rýchlo narásť a 
dosiahnuť rozmer veľmi veľkej online 
platformy so zodpovedajúcim vplyvom na 
vnútorný trh. Môže to tak byť v prípade 
exponenciálneho rastu zaznamenaného v 
krátkom čase alebo v dôsledku širokého 
globálneho zastúpenia a obratu, ktoré 
online platforme umožnia plne využívať 
sieťové účinky a úspory z rozsahu a zo 
sortimentu. Vysoký ročný obrat alebo 
trhová kapitalizácia môžu byť najmä 
ukazovateľom rýchlej škálovateľnosti z 
hľadiska dosahu na používateľov. V týchto 
prípadoch by koordinátor digitálnych 
služieb mal mať možnosť požiadať 
platformu o častejšie podávanie správ o 
používateľskej základni, aby mohol včas 
identifikovať okamih, v ktorom by sa táto 
platforma mala na účely tohto nariadenia 
označiť za veľmi veľkú online platformu.

(55) Vzhľadom na sieťové účinky 
charakteristické pre hospodárstvo založené 
na platformách, zákazkách a dopyte môže 
používateľská základňa online platformy 
rýchlo narásť a dosiahnuť rozmer veľmi 
veľkej online platformy so 
zodpovedajúcim vplyvom na vnútorný trh. 
Môže to tak byť v prípade exponenciálneho 
rastu zaznamenaného v krátkom čase alebo 
v dôsledku širokého globálneho zastúpenia 
a obratu, ktoré online platforme umožnia 
plne využívať sieťové účinky a úspory z 
rozsahu a zo sortimentu. Vysoký ročný 
obrat alebo trhová kapitalizácia môžu byť 
najmä ukazovateľom rýchlej 
škálovateľnosti z hľadiska dosahu na 
používateľov. V týchto prípadoch by 
koordinátor digitálnych služieb mohol mať 
možnosť požiadať platformu o častejšie 
podávanie správ o používateľskej základni, 
aby mohol včas identifikovať okamih, v 
ktorom by sa táto platforma mala na účely 
tohto nariadenia označiť za veľmi veľkú 
online platformu, a to za predpokladu, že 
na to existuje opodstatnený dôvod.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod a 
služby dopravy a cestovného ruchu. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov, organizácií 
občianskej spoločnosti a združení na 
ochranu spotrebiteľov mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný 
obraz o vykonaných činnostiach a 
záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by 
prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré 
veľmi veľká online platforma prijíma na 
plnenie svojich povinností podľa tohto 
nariadenia, a prípadne by v nej mali byť 
navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu 
s posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 
v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

(61) Audítorská správa by mala byť 
odôvodnená, aby poskytla zmysluplný, 
vecný a objektívny obraz o vykonaných 
činnostiach a záveroch, ku ktorým sa 
dospelo. Mala by prispieť k vypracovaniu 
opatrení, ktoré veľmi veľká online 
platforma prijíma na plnenie svojich 
povinností podľa tohto nariadenia, a 
prípadne by v nej mali byť navrhnuté 
zlepšenia týchto opatrení. Spolu s 
posúdením rizika a zmierňujúcimi 
opatreniami, ako aj s plánmi platformy na 
riešenie odporúčaní auditu by sa správa 
mala bezodkladne zaslať koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru. Mala by obsahovať audítorské 
stanovisko založené na záveroch získaných 
z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko 
by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo 
všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká 
online platforma plní povinnosti stanovené 
v tomto nariadení alebo prípadne všetky 
záväzky, ktoré prijala na základe kódexu 
správania alebo krízového protokolu, a to 
najmä tým, že identifikuje, hodnotí a 
zmierňuje systémové riziká, ktoré 
predstavuje jej systém a služby. Ak audítor 
chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré 
nemajú podstatný vplyv na výsledok 
auditu, malo by sa kladné stanovisko 
doplniť pripomienkami. Záporné 
stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa 
audítor domnieva, že veľmi veľká online 
platforma nie je v súlade s týmto 
nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi (62) Základnou črtou činnosti veľmi 
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veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní, čo 
by príjemcom poskytlo možnosť výberu 
pri nákupe služieb a produktov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad a presadzovanie. Na uľahčenie 
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vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík 
vyplývajúcich z distribúcie reklamy online, 
napríklad v súvislosti s nelegálnou 
reklamou alebo manipulatívnymi 
technikami a dezinformáciami so 
skutočným a predvídateľným negatívnym 
vplyvom na verejné zdravie, verejnú 
bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú 
účasť, základné práva a rovnosť, by veľmi 
veľké online platformy mali zabezpečiť 
verejný prístup k archívom reklám 
zobrazených v ich online rozhraniach. 
Archívy by mali zahŕňať obsah reklám a 
súvisiace údaje o inzerentovi a dodaní 
reklamy, najmä pokiaľ ide o cielenú 
reklamu. Tieto povinnosti by sa však 
nemali vzťahovať na platformy založené 
na transakciách, ako sú online cestovné 
agentúry, pretože sa líšia od platforiem 
založených na reklame a už poskytujú 
požadované informácie, pokiaľ odmena 
nesúvisí s konkrétnym umiestnením.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie môže Komisia na 
koordináciu rýchlej, kolektívnej a 
cezhraničnej reakcie v online prostredí 
iniciovať vypracovanie krízových 
protokolov. Mimoriadne okolnosti môže 
predstavovať akákoľvek nepredvídateľná 
udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, 
pandémie a iné závažné cezhraničné 
ohrozenia verejného zdravia, vojna a 
teroristické činy, pri ktorých môžu byť 
online platformy napríklad zneužité na 
rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo 
dezinformácií alebo pri nich vzniká 
potreba rýchleho šírenia spoľahlivých 
informácií. Vzhľadom na dôležitú úlohu 
veľmi veľkých online platforiem pri šírení 

(71) V prípade mimoriadnych okolností 
ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie môže Komisia na 
koordináciu rýchlej, kolektívnej a 
cezhraničnej reakcie v online prostredí 
iniciovať vypracovanie krízových 
protokolov. Mimoriadne okolnosti môže 
predstavovať akákoľvek nepredvídateľná 
udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, 
pandémie a iné závažné cezhraničné 
ohrozenia verejného zdravia, vojna a 
teroristické činy, pri ktorých môžu byť 
online platformy napríklad zneužité na 
rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo 
dezinformácií, vzniká pri nich potreba 
rýchleho šírenia spoľahlivých informácií 
alebo sú pri nich potrebné pohotovostné 
plány pre konkrétne sektory, ktoré by 
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informácií v našich spoločnostiach a cez 
hranice by sa takéto platformy mali 
nabádať k tomu, aby vypracúvali a 
uplatňovali osobitné krízové protokoly. 
Tieto krízové protokoly by sa mali 
aktivovať len na obmedzený čas a prijaté 
opatrenia by sa takisto mali obmedziť na 
to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie 
mimoriadnych okolností. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s týmto 
nariadením a nemali by predstavovať 
všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi 
veľkých online platforiem monitorovať 
informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, 
ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

mohli byť vážne postihnuté uvedenými 
mimoriadnymi okolnosťami. Vzhľadom 
na dôležitú úlohu veľmi veľkých online 
platforiem pri šírení informácií v našich 
spoločnostiach a cez hranice by sa takéto 
platformy mali nabádať k tomu, aby 
vypracúvali a uplatňovali osobitné krízové 
protokoly. Takéto krízové protokoly by sa 
mali vypracúvať transparentne s 
náležitým ohľadom na používateľov a ich 
práva. Tieto krízové protokoly by sa mali 
aktivovať len na obmedzený čas a prijaté 
opatrenia by sa takisto mali obmedziť na 
to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie 
mimoriadnych okolností. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s týmto 
nariadením a nemali by predstavovať 
všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi 
veľkých online platforiem monitorovať 
informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, 
ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo 
okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania dodržiavania tohto 
nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce 
organizácie mali mať možnosť podať 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom dostali službu, 
akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s 
týmto nariadením, a to bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá tohto nariadenia o 
právomoci. V sťažnostiach by sa mal 
uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich 
sa dodržiavania predpisov zo strany 
konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania dodržiavania tohto 
nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce 
organizácie a strany s oprávneným 
záujmom mali mať možnosť podať 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom dostali službu, 
akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s 
týmto nariadením, a to bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá tohto nariadenia o 
právomoci. V sťažnostiach by sa mal 
uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich 
sa dodržiavania predpisov zo strany 
konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
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cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb.

charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 
cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 106 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(106a) S cieľom posilniť vzťah medzi 
zainteresovanými stranami a miestnymi 
orgánmi na trhu s krátkodobým 
prenájmom a v službách mobility by sa 
toto nariadenie malo zamerať na 
zabezpečenie právnej istoty a jasnosti na 
tomto trhu vytvorením rámca riadenia, 
ktorým sa formalizuje spolupráca medzi 
platformami krátkodobého prenájmu a 
mobility a vnútroštátnymi, regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, s osobitným 
zameraním na výmenu najlepších 
postupov a uľahčenie ich každodenného 
podnikania.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pravidlá týkajúce sa osobitných 
povinností náležitej starostlivosti 
prispôsobených určitým konkrétnym 
kategóriám poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb;

b) pravidlá týkajúce sa osobitných 
povinností náležitej starostlivosti 
prispôsobených určitým konkrétnym 
kategóriám poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb s 
prihliadnutím na odvetvový obchodný 
model;
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) uľahčovať inovácie, podporovať 
digitálnu transformáciu, podnecovať 
hospodársky rast a vytvárať rovnaké 
podmienky pre digitálne služby v rámci 
vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej alebo 
profesijnej činnosti;

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická 
osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodnej, podnikateľskej, 
remeselnej alebo profesijnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– služba „hosting“, ktorá pozostáva z 
uchovávania informácií poskytovaných 
príjemcom služby na jeho žiadosť;

– služba „hosting“ informačnej 
spoločnosti, ktorá pozostáva z uchovávania 
digitálnych informácií poskytovaných 
príjemcom služby na jeho žiadosť, pokiaľ 
táto činnosť nie je doplnkovou 
vlastnosťou inej služby a z objektívnych a 
technických dôvodov ju nemožno využívať 
bez tejto inej služby;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) „krátkodobý prenájom“ je 
zariadený priestor na účely bývania, ktorý 
sa za odplatu opakovane prenajíma na 
krátke časové obdobia, a to aj mimo 
podnikateľskú činnosť, príležitostným 
zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený 
pobyt, a ktorý nepredstavuje hlavné 
bydlisko prenajímateľa.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na 
propagáciu posolstva právnickej alebo 
fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú 
dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné 
účely, pričom tieto informácie online 
platforma zobrazuje na svojom online 
rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje 
konkrétne za ich propagáciu;

n) „reklama“ sú informácie určené na 
priamu alebo nepriamu propagáciu alebo 
zoradenie informácií, produktov alebo 
služieb právnickej alebo fyzickej osoby bez 
ohľadu na to, či sa majú dosiahnuť 
komerčné alebo nekomerčné účely, pričom 
tieto informácie online platforma zobrazuje 
na svojom online rozhraní za odplatu 
konkrétne na účel propagácie týchto 
informácií, a nezávisle od toho, či daná 
transakcia bude dokončená;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie, 
zoradenie alebo priorizovanie konkrétnych 
informácií, produktov alebo služieb 
príjemcom služby vo svojom online 
rozhraní alebo jeho častiach, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
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informácií; príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „online trh“ je služba, ktorá 
pomocou softvéru, vrátane webového 
sídla, časti webového sídla alebo 
aplikácie, prevádzkovaná obchodníkom 
alebo v jeho mene, umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na 
diaľku s inými obchodníkmi alebo so 
spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia urýchlene koná, aby 
nezákonný obsah odstránil alebo k nemu 
znemožnil prístup.

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia okamžite koná, aby nezákonný 
obsah odstránil alebo k nemu znemožnil 
prístup.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak 
príjemca služby podlieha poskytovateľovi 
alebo je pod jeho kontrolou.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak 
príjemca služby podlieha poskytovateľovi, 
koná pod jeho dominantným vplyvom 
alebo je pod jeho kontrolou.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, ak takáto online 
platforma predkladá konkrétnu informáciu 
alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu 
takým spôsobom, ktorý by viedol 
priemerného a primerane informovaného 
spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie 
alebo produkt či službu, ktoré sú 
predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.

3. Poskytovatelia služieb online trhu 
nemôžu využívať výnimku zo 
zodpovednosti podľa článku 5 ods. 1, ak 
takáto online platforma predkladá 
konkrétnu informáciu, produkt alebo 
službu alebo inak umožňuje konkrétnu 
transakciu takým spôsobom, ktorý by 
viedol spotrebiteľa k presvedčeniu, že 
informácie alebo produkt či službu, ktoré 
sú predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie nezákonného 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia 
na dosiahnutie súladu s požiadavkami 
práva Únie vrátane tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení.

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď prijímajú nevyhnutné 
dobrovoľné vyšetrovacie opatrenia z 
vlastnej iniciatívy na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie nezákonného 
obsahu alebo znemožnenie prístupu k 
nemu, aby dosiahli súlad s požiadavkami 
práva Únie vrátane tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 39
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť, pokiaľ služba informačnej 
spoločnosti nezohráva aktívnu úlohu pri 
schvaľovaní, zmene alebo úprave 
informácií vydaných príjemcom služby.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje, prečo informácie predstavujú 
nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne 
ustanovenie právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátneho práva, ktoré bolo 
porušené,

– odôvodnenie, v ktorom sa 
vysvetľuje, prečo informácie predstavujú 
nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne 
ustanovenie práva, ktoré bolo porušené,

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
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Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb poskytnú 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
členskom štáte, v ktorom sú usadení, svoje 
kontaktné údaje.

Pozmeňujúci návrh 43

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. 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, 
jednoznačným, jednoduchým a 
zrozumiteľným jazykom a verejne 
dostupné v ľahko prístupnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES považujú za mikropodniky 
alebo malé podniky a ktorým sa po 
vynaložení primeraného úsilia nepodarilo 
získať služby právneho zástupcu, majú 
možnosť požiadať koordinátora 
digitálnych služieb členského štátu, v 
ktorom má podnik v úmysle určiť 
právneho zástupcu, aby uľahčil ďalšiu 
spoluprácu a odporučil možné riešenia 
vrátane možností kolektívneho zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé či stredné 
podniky. Odsek 1 sa okrem toho 
neuplatňuje na podniky, ktoré predtým 
spĺňali podmienky na získanie statusu 
mikropodnikov alebo malých či stredných 
podnikov v zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
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uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu, ak je nezákonnosť 
konkrétnej informácie dostatočne presná 
a primerane odôvodnená na základe 
posúdenia poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 
rozhodnutím.

5. Poskytovateľ tiež bez akéhokoľvek 
odkladu, ktorý nemožno riadne 
odôvodniť, oznámi tomuto jednotlivcovi 
alebo subjektu svoje rozhodnutie v 
súvislosti s informáciami, na ktoré sa 
oznámenie vzťahuje, pričom poskytne 
informácie o prostriedkoch nápravy v 
súvislosti s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

6. Ak sú poskytované informácie 
dostatočne jasné, poskytovatelia 
hostingových služieb spracujú všetky 
oznámenia, ktoré v rámci mechanizmov 
uvedených v odseku 1 dostanú, pričom 
najneskôr do 30 dní a včas, dôsledne a 
objektívne prijímajú rozhodnutia vo vzťahu 
k informáciám, ktorých sa oznámenia 
týkajú. Ak na toto spracovanie alebo 
rozhodovanie používajú automatizované 
prostriedky, informácie o ich použití uvedú 
v oznámení uvedenom v odseku 4.
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a) Odseky 2, 4 a 5 sa neuplatňujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky, malé alebo stredné 
podniky. Okrem toho sa odseky 2 a 4 až 5 
neuplatňujú na podniky, ktoré predtým 
spĺňali podmienky na získanie statusu 
stredného podniku, malého podniku alebo 
mikropodniku v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES počas 
dvanástich mesiacov po strate tohto 
statusu podľa článku 4 ods. 2 uvedeného 
odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje najneskôr v čase odstránenia 
alebo znemožnenia prístupu o tomto 
rozhodnutí príjemcu a poskytne jasné a 
konkrétne odôvodnenie rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu 
k nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje bez zbytočného odkladu 
a najneskôr do 24 hodín po takomto 
odstránení alebo znemožnení prístupu 
o tomto rozhodnutí príjemcu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 51
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti a okolnosti, z ktorých 
sa pri prijímaní rozhodnutia vychádzalo, 
prípadne vrátane toho, či sa rozhodnutie 
prijalo na základe oznámenia 
predloženého v súlade s článkom 14;

b) skutočnosti a okolnosti, z ktorých 
sa pri prijímaní rozhodnutia vychádzalo;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Odseky 2, 3 a 4 sa neuplatňujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky, malé alebo stredné 
podniky. Okrem toho sa uvedené odseky 
neuplatňujú na podniky, ktoré predtým 
spĺňali podmienky na získanie statusu 
mikropodnikov, malých alebo stredných 
podnikov v zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vylúčenie mikropodnikov a malých 
podnikov

Vylúčenie mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

Tento oddiel sa nevzťahuje na online 
platformy, ktoré sa v zmysle prílohy 
k odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky, malé alebo stredné 
podniky. Tento oddiel sa neuplatňuje na 
podniky, ktoré predtým spĺňali podmienky 
na získanie statusu stredného podniku, 
malého podniku alebo mikropodniku 
v zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES počas dvanástich mesiacov 
po strate tohto statusu podľa článku 4 
ods. 2 uvedeného odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení 
informácií, ich obmedzení alebo 
znemožnení prístupu k nim;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) akékoľvek iné rozhodnutia, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť alebo 
prístupnosť obsahu a/alebo účtu príjemcu 
alebo prístup príjemcu k príslušným 
službám a funkciám platformy.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové, aby boli k 
dispozícii v úradnom štátnom jazyku a v 
angličtine a aby umožňovali a uľahčovali 
podávanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených sťažností.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností včas, dôsledne a objektívne. Ak 
sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na 
to, aby sa online platforma domnievala, že 
informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie 
sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej 
obchodnými podmienkami, alebo obsahuje 
informácie o tom, že konanie sťažovateľa 
neodôvodňuje pozastavenie alebo 
ukončenie služby či zablokovanie alebo 
zrušenie účtu, bez zbytočného odkladu 
zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1.

3. Online platformy vybavujú 
sťažnosti podané prostredníctvom ich 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností najneskôr do 30 dní, dôsledne a 
objektívne. Ak sťažnosť obsahuje 
dostatočné dôvody na to, aby sa online 
platforma domnievala, že informácie, 
ktorých sa sťažnosť týka, nie sú nezákonné 
a nie sú v rozpore s jej obchodnými 
podmienkami, alebo obsahuje informácie o 
tom, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje 
pozastavenie alebo ukončenie služby či 
zablokovanie alebo zrušenie účtu, bez 
zbytočného odkladu zruší svoje 
rozhodnutie uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy bez zbytočného 
odkladu informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 

4. Online platformy bez akéhokoľvek 
odkladu, ktorý nemožno riadne 
odôvodniť, informujú sťažovateľov o 
rozhodnutí, ktoré prijali v súvislosti s 
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informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy.

informáciami, ktorých sa sťažnosť týka, a 
informujú sťažovateľov o možnosti 
mimosúdneho riešenia sporov podľa 
článku 18 a o iných dostupných 
prostriedkoch nápravy.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne.

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
v rámci ich určenej odbornosti 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne, a 
to podľa závažnosti nezákonnej činnosti. 
Povinnosťou uprednostniť oznámenia 
predložené dôveryhodnými 
nahlasovateľmi nie sú dotknuté iné 
oznámenia, ak sa hodnovernosť, 
závažnosť a naliehavosť týchto oznámení 
môžu považovať za výnimočné.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) Oznámenia predložené miestnymi, 
regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi 
by sa mali spracúvať a malo by sa o nich 
rozhodovať rovnako prednostne a 
bezodkladne ako o oznámeniach 
poskytnutých subjektmi, ktorým bol 
udelený štatút dôveryhodných 
nahlasovateľov.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy na primeraný čas 
nepresahujúci 30 dní a po vydaní 
predchádzajúceho varovania pozastavia 
poskytovanie svojich služieb príjemcom 
služby, ktorí často poskytujú zjavne 
nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Online platformy na primeraný čas 
nepresahujúci 60 dní a po vydaní 
predchádzajúceho varovania prerušia 
spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Platformy zabezpečia, aby sa s 
osobnými údajmi spotrebiteľov 
zaobchádzalo podľa nariadenia (EÚ) 
2016/679.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 22 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sledovateľnosť obchodníkov Sledovateľnosť obchodníkov, produktov a 
služieb

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, zabezpečí, aby 
obchodníci mohli využívať jej služby na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie:

1. Ak online platforma umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s profesionálnymi 
obchodníkmi zmluvy na diaľku, zabezpečí, 
aby obchodníci mohli využívať jej služby 
na propagáciu posolstiev o produktoch 
alebo službách alebo na ich ponúkanie 
spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len 
vtedy, ak pred použitím svojich služieb 
získa tieto informácie a vyvinie primerané 
úsilie na overenie ich úplnosti a 
spoľahlivosti:

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) meno/názov, adresu, telefónne číslo 
a adresu elektronickej pošty obchodníka;

a) meno/názov, adresu, telefónne číslo 
a adresu elektronickej pošty obchodníka, 
prípadne oprávneného zástupcu 
obchodníka, ak to vyžadujú právne 
predpisy Únie alebo členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 68
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje o bankovom účte obchodníka, 
ak je obchodník fyzickou osobou;

c) údaje o bankovom účte 
obchodníka;

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je obchodník zapísaný v 
obchodnom alebo podobnom verejnom 
registri, obchodný register, v ktorom je 
obchodník zapísaný a jeho registračné číslo 
alebo rovnocenný prostriedok identifikácie 
v tomto registri;

e) ak obchodník podlieha 
povinnostiam registrácie v obchodnom 
alebo podobnom verejnom registri, 
register, v ktorom je obchodník zapísaný, a 
jeho registračné číslo alebo rovnocenný 
prostriedok identifikácie v tomto registri, 
najmä automatizovanými prostriedkami, 
bez toho, aby došlo k všeobecnému 
monitorovaniu podľa článku 7;

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) informácie a dokumentáciu o 
produktoch a službách požadovaných 
právnymi predpismi Únie alebo členských 
štátov či príslušnými technickými 
normami a špecifikáciami vrátane 
požiadaviek na bezpečnosť výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) Poskytovateľ online trhu takisto 
vynaloží maximálne úsilie, aby výrobky 
alebo služby umožnil ponúkať len 
obchodníkom, ktorí dodržiavajú 
uplatniteľné pravidlá práva Únie a 
vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
voľne prístupnú oficiálnu online databázu 
alebo online rozhranie, ktoré sprístupnili 
členské štáty alebo Únia, alebo požiada 
obchodníka o poskytnutie podporných 
dokumentov zo spoľahlivých zdrojov.

2. Online platforma po prijatí 
uvedených informácií a predtým, ako 
umožní obchodníkom využívať jej služby, 
vynaloží primerané úsilie na overenie toho, 
či sú informácie uvedené v odseku 1 
spoľahlivé, úplné a aktuálne, pričom 
využije akúkoľvek voľne prístupnú 
oficiálnu online databázu alebo online 
rozhranie, ktoré sprístupnili členské štáty 
alebo Únia, alebo požiada obchodníka o 
poskytnutie podporných dokumentov zo 
spoľahlivých zdrojov, a to spôsobom, 
ktorý nevyžaduje nákladné aktívne 
zisťovanie skutočností.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak online platforma zistí náznaky toho, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 
získaná od dotknutého obchodníka je 
nepresná alebo neúplná, požiada 
obchodníka, aby informáciu v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie presnosti a 
úplnosti všetkých informácií opravil, a to 

Ak online platforma zistí náznaky toho, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 
získaná od dotknutého obchodníka alebo 
jej vizuálne znázornenie či popis sú 
nepresné alebo neúplné, požiada 
obchodníka, aby informáciu urýchlene 
opravil s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, 
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bezodkladne alebo v lehote stanovenej 
právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

presnosť, aktuálnosť a úplnosť všetkých 
informácií, a to bezodkladne alebo v lehote 
stanovenej právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie odstráni.

4. Informácie získané podľa odsekov 
1 a 2 online platforma bezpečne uchováva 
počas trvania svojho zmluvného vzťahu s 
dotknutým obchodníkom. Následne tieto 
informácie v primeranej lehote odstráni.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
platforma sprístupní informácie tretím 
stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
platforma sprístupní informácie tretím 
stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v 
súlade s uplatniteľným právom vrátane 
príkazov uvedených v článkoch 8 a 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) Online platforma nesmie podrývať 
ani narúšať rozhodovanie alebo výber 
spotrebiteľov prostredníctvom štruktúry či 
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spôsobu fungovania svojho online 
rozhrania.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

Online platformy, ktoré vo svojich online 
rozhraniach zobrazujú reklamu, 
zabezpečia, aby príjemcovia služby mohli 
v prípade každej konkrétnej reklamy 
zobrazenej každému jednotlivému 
príjemcovi jasným, stručným, ale 
zmysluplným, jednotným a jednoznačným 
spôsobom a v reálnom čase identifikovať:

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou;

a) že zobrazené informácie sú 
reklamou, a to aj vtedy, ak ide o výsledok 
automatizovaného mechanizmu;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) informácie o hlavných parametroch 
použitých na výber a určenie príjemcu, 
ktorému sa reklama zobrazuje.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
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Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Odporúčacie systémy pre online platformy
1. Online platformy, ktoré používajú 
odporúčacie systémy, vo svojich 
obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené. 
Online platformy zabezpečia, aby 
spotrebitelia neboli automaticky 
profilovaní, pokiaľ sa tak spotrebitelia 
skutočne nerozhodnú v súlade s 
požiadavkami stanovenými v nariadení 
(EÚ) 2016/679.
2. Online platformy poskytnú vo 
svojom online rozhraní ľahko dostupnú 
funkciu, ktorá príjemcovi služby umožní 
kedykoľvek si vybrať a zmeniť 
uprednostňovanú možnosť pre každý z 
odporúčajúcich systémov určujúcu 
relatívne poradie informácií, ktoré sa mu 
predkladajú. Online platforma však 
nesmie podkopávať ani zhoršovať 
autonómiu, rozhodovanie alebo výber 
spotrebiteľov prostredníctvom štruktúry, 
funkcie alebo spôsobu fungovania svojho 
online rozhrania alebo jeho časti.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia aspoň každých šesť mesiacov 
overí, či je priemerný mesačný počet 

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia pravidelne aspoň každé dva 
mesiace overuje, či by sa online platforma 
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aktívnych príjemcov služby v Únii 
využívajúcich služby online platforiem, na 
ktoré sa vzťahuje jeho právomoc, rovnaký 
alebo vyšší ako počet uvedený v odseku 1. 
Na základe tohto overenia prijme 
rozhodnutie o určení online platformy za 
veľmi veľkú online platformu na účely 
tohto nariadenia alebo o ukončení tohto 
určenia a bez zbytočného odkladu oznámi 
toto rozhodnutie dotknutej online 
platforme a Komisii.

mohla považovať za veľmi veľkú online 
platformu v súlade s odsekom 1. Na 
základe tohto overenia prijme rozhodnutie 
o určení online platformy za veľmi veľkú 
online platformu na účely tohto nariadenia 
alebo o ukončení tohto určenia a bez 
zbytočného odkladu oznámi toto 
rozhodnutie dotknutej online platforme a 
Komisii.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečí, aby sa zoznam 
určených veľmi veľkých online platforiem 
uverejnil v Úradnom vestníku Európskej 
únie, a priebežne ho aktualizuje. 
Povinnosti podľa tohto oddielu sa na 
dotknuté veľmi veľké online platformy 
uplatňujú alebo prestávajú uplatňovať štyri 
mesiace po uvedenom uverejnení.

Komisia zabezpečí, aby sa zoznam 
určených veľmi veľkých online platforiem 
uverejnil v Úradnom vestníku Európskej 
únie, a pravidelne ho aktualizuje. 
Povinnosti podľa tohto oddielu sa na 
dotknuté veľmi veľké online platformy 
uplatňujú alebo prestávajú uplatňovať štyri 
mesiace po uvedenom uverejnení.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25a
Právo na účet

1. Veľmi veľké online platformy sú 
povinné umožniť každému používateľovi 
so zákonným úmyslom vytvoriť si účet. 
Používateľ musí mať možnosť svoj účet 
overiť.

Pozmeňujúci návrh 84
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Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy alebo 
iné systémy na priorizovanie obsahu 
vrátane zníženia viditeľnosti obsahu, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú možnosť 
pre každý z odporúčajúcich systémov 
určujúcu relatívne poradie informácií, ktoré 
sa mu predkladajú.

2. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú vo svojom online rozhraní ľahko 
dostupnú funkciu, ktorá príjemcovi služby 
umožní kedykoľvek si vybrať a zmeniť 
uprednostňovanú možnosť pre každý z 
odporúčajúcich systémov určujúcu 
relatívne poradie informácií, ktoré sa mu 
predkladajú. Online platforma však 
nesmie podkopávať ani zhoršovať 
autonómiu, rozhodovanie alebo výber 
spotrebiteľov prostredníctvom štruktúry, 
funkcie alebo spôsobu fungovania svojho 
online rozhrania alebo jeho časti.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
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Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov alebo konfliktov 
záujmov, musia mať preukázateľné 
doklady o odbornosti v oblastiach 
súvisiacich so skúmanými rizikami alebo v 
súvisiacich výskumných metodikách a 
musia sa zaviazať a byť schopní 
zachovávať osobitné požiadavky na 
bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
prenos informácií pri plnom rešpektovaní 
práv a záujmov všetkých zúčastnených 

2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
boli kódexy správania zamerané na účinný 
a presný prenos informácií pri plnom 
rešpektovaní práv a záujmov všetkých 
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strán a konkurenčného, transparentného a 
spravodlivého prostredia v oblasti online 
reklamy v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnym právom, najmä s právnymi 
predpismi týkajúcimi sa hospodárskej 
súťaže a ochrany osobných údajov. 
Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby kódexy 
správania pokrývali aspoň:

zúčastnených strán a konkurenčného, 
transparentného a spravodlivého prostredia 
v oblasti online reklamy v súlade s právom 
Únie a vnútroštátnym právom, najmä s 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
ochrany osobných údajov. Komisia sa 
usiluje zabezpečiť, aby kódexy správania 
pokrývali aspoň:

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Kódexy správania pre odvetvie ubytovania
1. Komisia podporuje a uľahčuje 
vypracúvanie dobrovoľných kódexov 
správania na úrovni Únie medzi online 
platformami, príslušnými poskytovateľmi 
služieb v odvetví ubytovania a príslušnými 
orgánmi s cieľom prispieť k riešeniu 
nelegálneho krátkodobého prenájmu a 
uľahčiť presadzovanie systémov 
registrácie a udeľovania povolení.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie.

1. Výbor môže odporučiť Komisii, 
aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 iniciovala 
vypracovanie krízových protokolov na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa prísne 
obmedzia na mimoriadne okolnosti 
ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie. Komisia sa nabáda, aby v 
spolupráci s online platformami, 
vnútroštátnymi a európskymi 
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spotrebiteľskými organizáciami, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami vypracovala pohotovostné plány 
pre odvetvie cestovného ruchu pre prípad 
budúcich kríz, a to vrátane noriem pre 
prípady zrušenia z dôvodu vyššej moci, 
cestovné upozornenia a informačné toky.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zverejnia a oznámia Komisii 
a výboru názov svojho príslušného orgánu 
určeného za koordinátora digitálnych 
služieb a informácie o tom, ako ho možno 
kontaktovať.

Členské štáty zverejnia a oznámia Komisii 
a výboru názov svojho príslušného orgánu 
určeného za koordinátora digitálnych 
služieb a informácie o tom, ako ho možno 
kontaktovať. Komisia po konzultácii s 
členskými štátmi poskytne usmernenia s 
cieľom zabezpečiť jednotný prístup k 
tomu, ako by vnútroštátne, miestne a 
regionálne orgány mali spolupracovať so 
svojimi koordinátormi digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh potrebné technické, finančné 
a ľudské zdroje. Takéto zdroje by mohli 
zahŕňať okrem iného prístup k odbornej 
príprave a pravidelným výmenám s 
poskytovateľom služieb s cieľom 
pochopiť osobitosti ich obchodného 
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modelu.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú žiadať ani prijímať pokyny od 
žiadneho iného verejného orgánu ani od 
žiadneho súkromného subjektu.

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú prijímať pokyny od žiadneho iného 
verejného orgánu ani od žiadneho 
súkromného subjektu. Koordinátori 
digitálnych služieb musia mať možnosť 
vyžiadať si informácie od verejného 
orgánu alebo súkromnej strany, ak to 
považujú za potrebné na vykonávanie 
svojej úlohy a právomoci pri zachovaní si 
nezávislosti a neutrality.

Odôvodnenie

Každý koordinátor digitálnych služieb by mal mať možnosť vyžiadať si informácie od 
verejného orgánu alebo súkromnej strany, ak to považuje za potrebné v záležitostiach mimo 
svojich právomocí a znalostí.

Pozmeňujúci návrh 94

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 

Príjemca služieb, zastupujúce organizácie 
a ďalšie strany s oprávneným záujmom 
majú 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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a riadi ho Komisia. V 
súlade s úlohami výboru podľa tohto 
nariadenia a jeho rokovacím poriadkom 
Komisia zvoláva zasadnutia a pripravuje 
ich program.

Odôvodnenie

Správa v súvislosti s aktom o digitálnych službách je kľúčovým faktorom na zabezpečenie 
harmonizácie a jednotného uplatňovania pravidiel, pričom v tomto kontexte sa musí náležite 
uznať a zdôrazniť úloha Komisie ako orgánu zodpovedného za obranu a presadzovanie 
(digitálneho) jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Činnostiam výboru podľa tohto 
nariadenia poskytuje administratívnu a 
analytickú podporu. Výbor pri svojich 
rozhodnutiach rešpektuje a zohľadňuje 
usmernenia a analytickú podporu 
Komisie ako strážkyne jednotného 
digitálneho trhu.
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Odôvodnenie

Správa v súvislosti s aktom o digitálnych službách je kľúčovým faktorom na zabezpečenie 
harmonizácie a jednotného uplatňovania pravidiel, pričom v tomto kontexte sa musí náležite 
uznať a zdôrazniť úloha Komisie ako orgánu zodpovedného za obranu a presadzovanie 
digitálneho jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vydáva stanoviská, odporúčania 
alebo poskytuje poradenstvo 
koordinátorom digitálnych služieb v 
súlade s týmto nariadením;

c) na žiadosť koordinátora 
digitálnych služieb vydáva po konzultácii 
so všetkými zainteresovanými stranami 
právne nezáväzné stanoviská a 
odporúčania, ktoré slúžia na nápravu 
problému a zabezpečenie jednotného 
presadzovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zodpovedá za zabezpečenie 
prísneho a úzkeho výkladu podmienok pre 
výnimku týkajúcu sa krajiny pôvodu, aby 
sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Svoje názory na to, či veľmi veľká 
online platforma ukončila alebo napravila 
porušenie, a odôvodnenie týchto názorov 
oznámi koordinátor digitálnych služieb v 

4. Svoje názory na to, či veľmi veľká 
online platforma ukončila alebo napravila 
porušenie, a odôvodnenie týchto názorov 
oznámi príslušný koordinátor digitálnych 
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mieste usadenia Komisii, výboru, ako aj 
príslušnej veľmi veľkej online platforme. 
Podľa vhodnosti tak urobí v týchto 
lehotách:

služieb Komisii, výboru, ako aj príslušnej 
veľmi veľkej online platforme. Podľa 
vhodnosti tak urobí v týchto lehotách:

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Komisia vykonáva úlohy opísané v 
tomto oddiele úplne nezávisle od 
neprimeraného politického alebo 
podnikového zasahovania.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli v primeranej lehote.

1. Komisia môže na vykonávanie 
úloh, ktoré má pridelené podľa tohto 
oddielu, formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím požadovať od dotknutých 
veľmi veľkých online platforiem, ako aj od 
akýchkoľvek iných osôb konajúcich na 
účely súvisiace s ich obchodnou, 
podnikateľskou, remeselnou alebo 
profesijnou činnosťou, o ktorých možno 
logicky predpokladať, že majú povedomie 
o informáciách týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia tohto nariadenia, prípadne jeho 
porušenia, vrátane organizácií 
vykonávajúcich audity uvedené v článku 
28 a článku 50 ods. 3, aby takéto 
informácie poskytli do dvoch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zasielaní jednoduchej žiadosti o 
informácie dotknutej veľmi veľkej online 
platforme alebo inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 Komisia uvedie právny 
základ a účel žiadosti, upresní, aké 
informácie sa požadujú, a stanoví lehotu na 
poskytnutie informácií, ako aj sankcie 
uvedené v článku 59 za poskytnutie 
nesprávnych alebo zavádzajúcich 
informácií.

2. Pri zasielaní jednoduchej žiadosti o 
informácie dotknutej veľmi veľkej online 
platforme alebo inej osobe uvedenej v 
článku 52 ods. 1 Komisia uvedie právny 
základ a účel žiadosti, upresní, aké 
informácie sa požadujú, a stanoví lehotu na 
poskytnutie informácií, ako aj sankcie 
uvedené v článku 59 za poskytnutie 
nesprávnych, nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vlastníci príslušnej veľmi veľkej 
online platformy alebo iná osoba uvedená 
v článku 52 ods. 1 alebo ich zástupcovia a 
v prípade právnických osôb, spoločností 
alebo firiem, alebo ak nemajú právnu 
subjektivitu, osoby oprávnené ich 
zastupovať na základe zákona alebo stanov 
poskytnú požadované informácie v mene 
príslušnej veľmi veľkej online platformy 
alebo inej osoby uvedenej v článku 52 ods. 
1. Riadne splnomocnení právnici môžu 
poskytovať informácie v mene svojich 
klientov. Za poskytnutie neúplných, 
nesprávnych alebo zavádzajúcich 
informácií však ostávajú plne zodpovední 
klienti.

4. Vlastníci príslušnej veľmi veľkej 
online platformy alebo iná osoba uvedená 
v článku 52 ods. 1 alebo ich zástupcovia a 
v prípade právnických osôb, spoločností 
alebo firiem, alebo ak nemajú právnu 
subjektivitu, osoby oprávnené ich 
zastupovať na základe zákona alebo stanov 
poskytnú požadované informácie v mene 
príslušnej veľmi veľkej online platformy 
alebo inej osoby uvedenej v článku 52 ods. 
1. Riadne splnomocnení právnici môžu 
poskytovať informácie v mene svojich 
klientov. Za poskytnutie neúplných, 
nesprávnych, nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií však ostávajú 
plne zodpovední klienti.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže v záujme plnenia 
úloh, ktoré jej boli pridelené podľa tohto 
oddielu, vykonávať kontroly na mieste v 

1. Príslušné orgány členského štátu 
môžu na žiadosť Komisie v záujme 
plnenia úloh, ktoré jej boli pridelené podľa 
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priestoroch príslušnej veľmi veľkej online 
platformy alebo inej osoby uvedenej v 
článku 52 ods. 1.

tohto oddielu, vykonávať kontroly na 
mieste v zmysle článku 12 nariadenia 
(EÚ) č. 139/2004 v priestoroch príslušnej 
veľmi veľkej online platformy alebo inej 
osoby uvedenej v článku 52 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Počas kontrol na mieste môžu 
Komisia a audítori alebo znalci, ktorých 
vymenovala, požiadať príslušnú veľmi 
veľkú online platformu alebo inú osobu 
uvedenú v článku 52 ods. 1, aby poskytli 
vysvetlenia o svojej organizácii, fungovaní, 
IT systéme, algoritmoch, nakladaní s 
údajmi a obchodnom správaní. Komisia a 
audítori alebo znalci, ktorých vymenovala, 
môžu klásť otázky kľúčovým 
zamestnancom príslušnej veľmi veľkej 
online platformy alebo inej osobe uvedenej 
v článku 52 ods. 1.

3. Počas kontrol na mieste môžu 
príslušné orgány členského štátu požiadať 
dotknutú veľmi veľkú online platformu 
alebo inú osobu uvedenú v článku 52 ods. 
1, aby poskytli vysvetlenia o svojej 
organizácii, fungovaní, IT systéme, 
algoritmoch, nakladaní s údajmi a 
obchodnom správaní. Komisia a audítori 
alebo znalci, ktorých vymenovala, môžu 
klásť otázky kľúčovým zamestnancom 
príslušnej veľmi veľkej online platformy 
alebo inej osobe uvedenej v článku 52 ods. 
1.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Dotknutá veľmi veľká online 
platforma alebo iná osoba uvedená v 
článku 52 ods. 1 je povinná podrobiť sa 
kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím 
Komisie. V rozhodnutí musí byť uvedený 
predmet a účel návštevy, stanovený dátum, 
kedy sa má začať, a musia v ňom byť 
uvedené sankcie podľa článkov 59 a 60, 
ako aj právo na preskúmanie rozhodnutia 
Súdnym dvorom Európskej únie.

4. Dotknutá veľmi veľká online 
platforma alebo iná osoba uvedená v 
článku 52 ods. 1 je povinná podrobiť sa 
kontrole na mieste nariadenej na žiadosť 
Komisie. V žiadosti musí byť uvedený 
predmet a účel návštevy, stanovený dátum, 
kedy sa má začať, a musia v nej byť 
uvedené sankcie podľa článkov 59 a 60, 
ako aj právo na preskúmanie rozhodnutia 
Súdnym dvorom Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 107
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Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v odpovedi na žiadosť podľa článku 
52 poskytne nesprávne, neúplné alebo 
zavádzajúce informácie, alebo ak sa 
informácie požadujú rozhodnutím, 
neodpovie na žiadosť v stanovenej lehote;

a) v odpovedi na žiadosť podľa článku 
52 poskytne nesprávne, neúplné, 
nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, 
alebo ak sa informácie požadujú 
rozhodnutím, neodpovie na žiadosť v 
stanovenej lehote;

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 23, 25 a 31 sa Komisii udeľuje 
na neurčité obdobie odo [dňa 
predpokladaného prijatia nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 23, 25 a 31 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov odo [dňa 
predpokladaného prijatia nariadenia].
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STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418(2020) – 2020/0361(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sabine Verheyen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia uverejnila 15. decembra 2020 legislatívny návrh aktu o digitálnych 
službách, ktorý je pri regulácii online obsahu na úrovni Únie významným krokom vpred, a to 
najmä pokiaľ ide o zaručenie bezpečnosti online a ochrany základných práv v digitálnom 
prostredí.  

Cieľom navrhovaného nariadenia je vytvoriť zodpovednejšie online prostredie tým, že sa 
platformám uloží povinnosť prijať opatrenia proti nezákonnému obsahu, pričom sa 
používateľom platforiem umožní väčšia transparentnosť a vysledovateľnosť a lepšie systémy 
podávania správ. 

Ako lex generalis stanovuje horizontálne a harmonizované normy pre širokú škálu online 
platforiem. Návrh sa tiež zameriava na revíziu režimu zodpovednosti stanoveného v smernici 
2000/13/ES (smernica o elektronickom obchode), a to najmä nahradením mechanizmov 
„všimni si a zapíš“ mechanizmami oznamovania a prijímania opatrení.  Tento režim, ako aj 
zásada „neuložiť poskytovateľom všeobecnú monitorovaciu povinnosť“ boli základom 
smernice (EÚ) 2018/1808 (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) pri regulácii 
platforiem na zdieľanie videí.

Tento komplexný prístup by však mohol mať nechcené následky a zasahovať do odvetvových 
právnych predpisov. V mediálnom a audiovizuálnom sektore to vedie k prekrývaniu s 
právnymi predpismi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj k právnej neistote a 
nezrovnalostiam, pričom sa tým zároveň obmedzujú členské štáty pri prijímaní regulačných 
opatrení zameraných na riešenie kultúrnych otázok v súvislosti s poskytovateľmi 
sprostredkovateľských online služieb.

Spravodajkyňa tento návrh vo všeobecnosti víta. Aj keď podporuje jeho hlavné ciele, chcela 
by zdôrazniť, že nariadenie by malo používateľom umožniť, aby mali naďalej prístup k 
obsahu, ktorý odráža pluralitu médií, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, ako aj spoľahlivé 
správy a informácie, a to pri náležitom rešpektovaní základných slobôd, ako je sloboda 
prejavu. 
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V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje sériu pozmeňujúcich návrhov s cieľom objasniť 
navrhované ustanovenia a zlepšiť ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. 

Hlavné body návrhu stanoviska sú konkrétne tieto:

i) Zabezpečiť právny súlad so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách:

Keďže nariadením sa menia určité ustanovenia smernice o elektronickom obchode a navrhuje 
sa súbor článkov (od článku 14 návrhu), ktoré sa prekrývajú s článkom 28b smernice o 
audiovizuálnych mediálnych službách alebo sa naň čiastočne vzťahujú, je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby táto revízia neovplyvnila reguláciu platforiem na zdieľanie videí, ako je 
stanovená v revidovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách. Spravodajkyňa sa 
preto domnieva, že je zásadné, aby smernica zostala kľúčovým právnym nástrojom na 
harmonizáciu noriem pre online audiovizuálny obsah na úrovni Únie, a to objasnením, že 
nariadenie nemá vplyv na existujúce ani budúce odvetvové opatrenia ani na opatrenia, ktorých 
cieľom je podporovať kultúrnu rozmanitosť, slobodu a pluralitu médií.

ii) Harmonizovať existujúce pravidlá o odstraňovaní nezákonného obsahu:

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že sa zachovali všeobecné zásady režimu zodpovednosti 
stanoveného v smernici o elektronickom obchode, a podporuje navrhované mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení ako základnú požiadavku pre všetky platformy 
poskytujúce služby na jednotnom digitálnom trhu. 

V tejto súvislosti sú nanajvýš dôležité jasné vymedzenia pojmov a účinné postupy. V 
prípadoch nezákonného obsahu, ako je podnecovanie k terorizmu, nenávistné prejavy alebo 
detská pornografia, ako aj porušovanie práv duševného vlastníctva, je navyše nevyhnutné 
zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb v krátkom čase prijali rýchle a účinné opatrenia nielen 
na odstránenie nezákonného obsahu zo svojich služieb, ale aj na to, aby takýto obsah zostal 
nedostupný aj po jeho odstránení.

iii) Redakčná zodpovednosť: 

Poskytovatelia mediálnych služieb sú prísne regulovaní na úrovni Únie aj na vnútroštátnej 
úrovni, pričom sa riadia profesionálnymi redakčnými normami bez ohľadu na spôsob 
používania ich obsahu a služieb. Preto je nevyhnutné, aby sa redakčná nezávislosť v 
mediálnom sektore chránila. V tejto súvislosti sa spravodajkyňa domnieva, že komerčné 
online platformy by nemali mať možnosť vykonávať funkciu dohľadu nad zákonne šíreným 
online obsahom pochádzajúcim od poskytovateľov služieb, ktorí uplatňujú redakčnú 
zodpovednosť a dôsledne dodržiavajú právo Únie a vnútroštátne právo, ako aj žurnalistické a 
redakčné zásady. Poskytovatelia mediálnych služieb by mali taktiež zostať výlučne 
zodpovední za obsah a služby, ktoré poskytujú, pretože platformy nemôžu niesť 
zodpovednosť za obsah, ktorý poskytovatelia mediálnych služieb ponúkajú na svojich 
platformách. 

iv) Zvýšenie transparentnosti 

Spravodajkyňa sa domnieva, že v nariadení by sa mali stanoviť prísne normy transparentnosti 
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pre všetky online platformy, pokiaľ ide o algoritmické rozhodovacie procesy a odporúčania 
týkajúce sa obsahu. Je nevyhnutné, aby používatelia lepšie pochopili, ako odporúčacie 
systémy platforiem ovplyvňujú viditeľnosť, prístupnosť a dostupnosť online obsahu a služieb, 
pretože odporúčania týkajúce sa obsahu založené na algoritmoch môžu mať vážny vplyv na 
kultúrnu rozmanitosť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber a práva.

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“). Tieto 
práva zahŕňajú okrem iného právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
slobodu a pluralitu médií, právo na 
súkromie a ochranu osobných údajov, 
slobodu podnikania, právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../... 29 
(navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online), no nemalo by mať vplyv na 
uplatňovanie týchto pravidiel. Uvedené iné 
akty, ktoré sa vo vzťahu k všeobecne 
platnému rámcu stanovenému v tomto 
nariadení majú považovať za lex specialis, 
preto zostávajú týmto nariadením 
nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto 
nariadení sa však uplatňujú v súvislosti s 

(9) Pri rešpektovaní subsidiárnej 
právomoci Únie zohľadňovať kultúrne 
aspekty vo svojej činnosti podľa článku 
167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie by týmto nariadením nemali byť 
dotknuté právomoci členských štátov v ich 
príslušných kultúrnych politikách, najmä 
pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia 
určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb, aby bola 
chránená sloboda prejavu, sloboda 
informácií, sloboda médií a posilnená 
pluralita médií, ako aj kultúrna 
a jazyková rozmanitosť. Toto nariadenie 
by malo dopĺňať pravidlá vyplývajúce z 
iných aktov práva Únie upravujúcich určité 
aspekty poskytovania 
sprostredkovateľských služieb, najmä 
smernice 2000/31/ES (s výnimkou zmien 
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otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi 
neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej 
miere, ako aj na otázky, v súvislosti s 
ktorými tieto iné akty ponechávajú 
členským štátom možnosť prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

zavedených týmto nariadením), smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/13/EÚ v znení zmien28 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
29 (navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online), no nemalo by mať vplyv na 
uplatňovanie týchto pravidiel. Uvedené iné 
akty, ktoré sa vo vzťahu k všeobecne 
platnému rámcu stanovenému v tomto 
nariadení majú považovať za lex specialis, 
preto zostávajú týmto nariadením 
nedotknuté. Pravidlá tohto nariadenia sa 
však uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci členských štátov prijímať a 
ďalej rozvíjať zákony, právne predpisy a 
iné opatrenia s cieľom zabezpečiť a 
podporovať slobodu prejavu a informácií v 
médiách, podporujúc slobodu tlače v 
súlade s Chartou základných práv 
Európskej únie, ako aj kultúrnu a jazykovú 
rozmanitosť. Ak tieto akty ponechávajú 
členským štátom možnosť prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni, táto 
možnosť by týmto nariadením mala zostať 
nedotknutá, najmä pokiaľ ide o ich právo 
prijímať prísnejšie opatrenia. V prípade 
rozporu medzi týmto nariadením na jednej 
strane a smernicou 2010/13/EÚ alebo 
vnútroštátnymi transpozičnými nástrojmi 
prijatými členskými štátmi na dosiahnutie 
súladu s uvedenou smernicou na strane 
druhej by táto smernica mala mať 
prednosť.

__________________ __________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... (navrhované nariadenie o 
teroristickom obsahu online).
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv stanovujúce osobitné 
pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať 
nedotknuté.

(11) Treba objasniť, že týmto 
nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva 
Únie v oblasti autorského práva a s ním 
súvisiacich práv – najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/7901a po transpozícii do 
vnútroštátnych právnych predpisov – 
stanovujúce osobitné pravidlá a postupy, 
ktoré by mali zostať nedotknuté. V celku je 
potrebné, aby toto nariadenie zabezpečilo 
právnu istotu pre platformy a chránilo 
základné práva používateľov. Žiadne 
ustanovenie tohto nariadenia by nemalo 
viesť k menej priaznivým riešeniam, čo sa 
týka zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv, 
než sú riešenia uplatňované pred 
nadobudnutím jeho účinnosti alebo po 
ňom v pozitívnom práve Únie a jej 
členských štátov v oblasti ochrany 
literárneho a umeleckého vlastníctva.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom na digitálnom 
jednotnom trhu a o zmene smerníc 
96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 
17.5.2019, s. 92).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 

(12) V súčasnosti sa vymedzenia 
nezákonného obsahu líšia v závislosti od 
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online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

vnútroštátneho práva a nejednoznačné 
vymedzenia tohto pojmu v nariadení by 
vytvorili nepredvídateľné regulačné 
prostredie pre všetkých poskytovateľov 
digitálnych služieb v Európe. Bez jasného 
vymedzenia by boli normy pre 
poskytovateľov digitálnych služieb a 
sprostredkovateľov nezrozumiteľné a 
nezmyselné. Nejasnosti v súvislosti s tým, 
čo nezákonný obsah zahŕňa, by mohli 
poskytovateľov služieb a 
sprostredkovateľov viesť k tomu, aby 
chybne obmedzili niektoré typy obsahu, čo 
by znamenalo porušenie základných práv, 
ako je sloboda prejavu a presvedčenia. 
Preto v záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vychádzať zo všeobecnej zásady, že to, čo 
je nezákonné offline, by malo byť 
nezákonné aj online, a to, čo je zákonné 
offline by malo byť zákonné aj online. 
Tento pojem by sa mal zároveň primerane 
vymedziť tak, aby sa vzťahoval aj na 
informácie súvisiace s nezákonným 
obsahom, produktmi, službami a 
činnosťami. Predovšetkým by sa tento 
pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na 
ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú 
podľa platných právnych predpisov buď 
samy osebe nezákonné, ako napríklad 
nezákonné nenávistné prejavy alebo 
teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne 
zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie 
súkromných snímok bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich 
alebo falšovaných produktov, neoprávnené 
použitie alebo nezákonné šírenie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
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povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete alebo 
online trhoviská, by sa mali vymedziť ako 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
na žiadosť príjemcov služby nielen 
uchovávajú informácie, ktoré im títo 
príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako 
na ich žiadosť šíria tieto informácie 
verejnosti. Aby však uložené povinnosti 
neboli príliš široké, poskytovatelia 
hostingových služieb by sa nemali 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti 
dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu 
potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali 
určitým osobitným povinnostiam, je 
potrebné v rámci širšej kategórie 
poskytovateľov hostingových služieb 
vymedzených v tomto nariadení rozlišovať 
podkategóriu online platforiem. Online 
platformy, ako sú sociálne siete, 
internetové vyhľadávače, platformy na 
šírenie obsahu alebo online trhoviská, by 
sa mali vymedziť ako poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorí na žiadosť 
príjemcov služby nielen uchovávajú 
informácie, ktoré im títo príjemcovia 
poskytujú, ale ktorí rovnako na ich žiadosť 
šíria tieto informácie verejnosti. Aby však 
uložené povinnosti neboli príliš široké, 
poskytovatelia hostingových služieb by sa 
nemali na účely tohto nariadenia 
považovať za online platformy, ak je 
verejné šírenie informácií len nepodstatnou 
a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a 
táto funkčnosť sa z objektívnych 
technických dôvodov nedá používať bez 
tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto 
funkčnosti nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel 
uvedených v tomto nariadení, ktoré sa 
vzťahujú na online platformy. Takúto 
funkčnosť by napríklad mohla 
predstavovať sekcia online novín určená na 
komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k 
hlavnej službe, ktorú predstavuje 
uverejňovanie správ v rámci redakčnej 
zodpovednosti vydavateľa.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Zabezpečenie toho, aby 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mohli ponúkať účinné šifrovanie 
údajov bez medzifáz je nevyhnutné pre 
dôveru v digitálne služby a ich bezpečnosť 
na digitálnom jednotnom trhu a na 
účinné predchádzanie neoprávnenému 
prístupu tretích strán.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 
aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali 
byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť 
týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol 
príjemca služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým, 
automatickým a pasívnym spracovaním 
informácií poskytnutých príjemcom 
služby, zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu 
umožňuje sa s týmito informáciami 
oboznámiť alebo ich kontrolovať. Tieto 
výnimky by teda nemali byť dostupné, 
pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa 
informácií, ktoré neposkytol príjemca 
služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, a to okrem 
iného aj v prípadoch, keď poskytovateľ 
optimalizuje, propaguje alebo moderuje 
obsah, nad rámec ponúkania základných 
funkcií vyhľadávania a indexovania, 
ktoré sú absolútne nevyhnutné na 
navigáciu obsahu, alebo nabáda 
používateľov, aby obsah nahrali, bez 
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ohľadu na to, či je proces 
automatizovaný, ak boli informácie 
vypracované v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) V smernici 2000/31/ES sa uvádza, 
že výnimky zo zodpovednosti sa vzťahujú 
len na prípady, keď je činnosť 
poskytovateľa služieb informačnej 
spoločnosti obmedzená na technický 
proces prevádzky a poskytovania prístupu 
ku komunikačnej sieti, prostredníctvom 
ktorej sa prenášajú alebo dočasne 
uchovávajú informácie sprístupnené 
tretími stranami, a to na jediný účel, 
ktorým je zabezpečenie väčšej efektívnosti 
prenosu, a že táto činnosť má výlučne 
technickú, automatickú a pasívnu 
povahu, čo znamená, že poskytovateľ 
služieb informačnej spoločnosti nepozná 
informácie, ktoré sú prenášané alebo 
uchovávané, ani nad nimi nemá kontrolu. 
To znamená, že všetky aktívne služby sú z 
režimu obmedzenej zodpovednosti 
vylúčené. V tejto súvislosti by sa tieto 
výnimky nemali poskytovať ani 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, ktorí nedodržiavajú povinnosti 
náležitej starostlivosti stanovené v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
úmyselne spolupracuje s príjemcom 
služieb s cieľom vykonávať nezákonné 
činnosti, neposkytuje svoju službu 
neutrálne, a preto by nemal mať možnosť 
využívať výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení.

(20) Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, ktorý 
spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom 
vykonávať nezákonné činnosti, 
neposkytuje svoju službu neutrálne, a preto 
by nemal mať možnosť využívať výnimky 
zo zodpovednosti stanovené v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 11

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, len čo získa 
skutočnú vedomosť alebo povedomie o 
nezákonnom obsahu, urýchlene konať s 
cieľom odstrániť tento obsah alebo k nemu 
znemožniť prístup. S cieľom zabezpečiť 
harmonizované vykonávanie 
odstraňovania nezákonného obsahu v 
celej Únii by mal poskytovateľ 
bezodkladne odstrániť uvedený 
nezákonný obsah alebo znemožniť prístup 
k nemu. V praxi by takýto príkaz na 
odstránenie nezákonného obsahu mohol 
účinne riešiť aj opätovný výskyt tohto 
nezákonného obsahu. Ak správny alebo 
súdny orgán nariadi poskytovateľovi 
hostingových služieb, aby zabránil 
porušovaniu predpisov, takýto príkaz by 
sa mal v zásade obmedziť na konkrétne 
porušenie a na konkrétne časti služby, ale 
môže sa rozšíriť na všetky kópie tohto 
konkrétneho obsahu, aby sa účinne 
zabezpečilo, že obsah porušujúci právne 
predpisy sa opätovne neobjaví, pričom 
treba zohľadniť potenciálnu ujmu, ktorú 
môže príslušný nezákonný obsah 
spôsobiť. Predchádzanie opakovanému 
výskytu nezákonného obsahu by za 
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žiadnych okolností nemalo viesť k vzniku 
všeobecnej monitorovacej povinnosti 
alebo povinnosti poskytovateľa vykonávať 
vyšetrovanie bez konkrétneho dôvodu a 
musia sa stanoviť záruky, aby opatrenia 
na trvalé odstránenie obsahu nikdy 
neviedli k nedostupnosti zákonného 
obsahu. Malo by platiť, že všeobecná 
monitorovacia povinnosť existuje, ak je 
poskytovateľ hostingových služieb 
povinný skontrolovať nešpecifikované 
množstvo informácií, ktoré poskytol 
príjemca služby, aby sa zabránilo 
konkrétnemu porušeniu uplatniteľných 
právnych predpisov. Odstránenie obsahu 
alebo znemožnenie prístupu k nemu by sa 
malo uskutočniť s náležitým zreteľom na 
všetky príslušné zásady zakotvené v 
Charte základných práv vrátane slobody 
prejavu. Skutočnú vedomosť alebo 
povedomie môže poskytovateľ získať 
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.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 

(23) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní 
sprostredkovaných obchodných transakcií 
online by určití poskytovatelia 
hostingových služieb, konkrétne online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, nemali mať možnosť využívať 
výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb stanovenú v tomto 
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nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného a primerane 
informovaného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

nariadení, pokiaľ tieto online platformy 
predkladajú relevantné informácie týkajúce 
sa predmetných transakcií tak, že vedú 
spotrebiteľov k presvedčeniu, že 
informácie poskytli samotné online 
platformy alebo príjemcovia služby 
konajúci pod ich dohľadom alebo 
kontrolou, a teda že tieto online platformy 
o týchto informáciách majú vedomosť 
alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby 
to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V 
tejto súvislosti treba objektívne a na 
základe všetkých relevantných okolností 
určiť, či spôsob predkladania informácií 
mohol u priemerného spotrebiteľa viesť k 
takémuto presvedčeniu.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a 
neodrádzať od činností uskutočňovaných 
na účely odhaľovania a identifikácie 
nezákonného obsahu a konania 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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 14

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 
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 

(26) Hoci sa pravidlá v kapitole II tohto 
nariadenia zameriavajú na oslobodenie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb od zodpovednosti, je dôležité 
pripomenúť všeobecne dôležitú úlohu, 
ktorú títo poskytovatelia zohrávajú. V 
mnohých prípadoch môžu problém 
nezákonného obsahu a nezákonných 
činností najlepšie riešiť títo poskytovatelia, 
a to tým, že prístup k takémuto obsahu 
odstránia alebo obmedzia alebo takéto 
činnosti ukončia. 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 
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 vhodné zapojiť 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti vrátane poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, všetky 
žiadosti alebo príkazy na takéto zapojenie 
by spravidla mali byť určené aktérovi, 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 15

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, pokiaľ ide o obsah 
totožný s obsahom, ktorý bol predtým 
vyhlásený za nezákonný, alebo blokovanie 
prístupu k tomuto obsahu, ako aj k 
porovnateľnému obsahu, ktorý zostáva v 
podstate nezmenený v porovnaní s 
obsahom, o ktorom sa zistilo, že je 
nezákonný . 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, ani by nemalo 
brániť ich schopnosti prijať aktívne 
opatrenia na identifikáciu a odstránenie 



RR\1246056SK.docx 843/1008 PE693.594v02-00

SK

nezákonného obsahu a zamedziť jeho 
opakovanému výskytu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Keďže poskytovatelia redakčného 
obsahu nesú redakčnú zodpovednosť za 
obsah a služby, ktoré sprístupňujú, vo 
vzťahu k obsahu poskytovanému týmito 
poskytovateľmi, ktorí vykonávajú svoje 
činnosti v súlade s európskymi hodnotami 
a so základnými právami, by mala 
existovať prezumpcia zákonnosti. Na 
takýto obsah a služby by sa mal 
vzťahovať osobitný režim, ktorý bráni 
viacnásobnej kontrole tohto obsahu a 
uvedených služieb. Tento obsah a tieto 
služby by sa mali ponúkať v súlade s 
profesionálnymi a novinárskymi 
normami, ako aj právnymi predpismi a už 
podliehajú systémom dohľadu a kontroly, 
ktoré sú často zakotvené vo všeobecne 
uznávaných samoregulačných normách a 
kódexoch. Okrem toho majú zvyčajne 
zavedené mechanizmy na vybavovanie 
sťažností na riešenie sporov súvisiacich s 
obsahom. Redakčná zodpovednosť 
znamená výkon účinnej kontroly nad 
výberom obsahu, ako aj nad jeho 
poskytovaním na základe jeho 
prezentácie, zloženia a organizácie. 
Redakčná zodpovednosť nemusí 
znamenať akúkoľvek právnu 
zodpovednosť podľa vnútroštátneho 
práva za poskytovaný obsah alebo služby. 
V každom prípade by sa za poskytovateľa 
redakčného obsahu na účely tohto 
nariadenia mal považovať každý 
poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej 
služby v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) 
smernice 2010/13/EÚ a vydavatelia 
tlačových publikácií v zmysle článku 2 
bodu 4 smernice (EÚ) 2019/790. 
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Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb by sa mali zdržiavať odstránenia, 
pozastavenia alebo znemožnenia prístupu 
k akémukoľvek takémuto obsahu alebo 
službám a mali by byť oslobodení od 
zodpovednosti za takýto obsah a služby. 
Na dodržiavanie týchto pravidiel 
poskytovateľmi redakčného obsahu by 
mali dohliadať príslušné nezávislé 
regulačné orgány a/alebo subjekty a 
príslušné európske siete, v ktorých sú 
organizované. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Je nevyhnutné, aby Komisia 
zabezpečila riadne presadzovanie tohto 
nariadenia na úrovni Únie, vo všetkých 
členských štátoch, aby sa zabránilo 
potenciálnym nerovnostiam, rozdielom v 
prístupe a nekalej súťaži v Únii alebo 
mimo nej.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako sú slobodný prístup k informáciám, 
bezpečnosť údajov a dôvera príjemcov 
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používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, a zaručenie príslušných 
základných práv na slobodu prejavu a 
ochranu proti diskriminácii zakotvených v 
charte, ako aj zabezpečenie zmysluplnej 
zodpovednosti poskytovateľov a posilnenie 
postavenia príjemcov a iných dotknutých 
strán a zároveň uľahčenie nevyhnutného 
dohľadu zo strany príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Veľmi veľké online platformy by 
mali umožňovať komunikáciu so svojimi 
kontaktnými miestami v každom úradnom 
jazyku členských štátov, v ktorých 
poskytujú služby. Ostatní poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
zabezpečiť, aby voľba jazyka nebola 
neprimeranou záťažou pre orgány 
členských štátov, a vyvinúť maximálne 
úsilie a určiť nastavenia na efektívnu 
komunikáciu. Možná jazyková bariéra by 
nemala slúžiť ako dôvod na ignorovanie 
alebo odmietanie komunikácie s orgánmi 
členských štátov a nemala by sa využívať 
na ospravedlnenie nečinnosti. V prípade 
potreby sa orgány členských štátov a 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb môžu o jazyku komunikácie 
dohodnúť zvlášť.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Hoci by sa v zásade mala 
rešpektovať zmluvná sloboda 

(38) Hoci by sa v zásade mala 
rešpektovať zmluvná sloboda 
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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.

poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, v záujme transparentnosti, ochrany 
práv príjemcov služieb a zamedzenia 
nespravodlivých alebo svojvoľných 
výsledkov je vhodné stanoviť určité 
pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a 
presadzovania obchodných podmienok 
týchto poskytovateľov. Obchodné 
podmienky by mali byť zhrnuté jasne, 
prístupne a zrozumiteľne, pričom by mali 
umožňovať odstúpenie od nepovinných 
ustanovení. Poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb by sa malo 
zakázať, aby navrhovali obchodné 
podmienky, ktoré sú v rozpore s právom 
Únie a vnútroštátnym právom a ktoré 
vedú k odstráneniu obsahu a služieb, 
znemožneniu prístupu k obsahu a 
službám alebo vedú k iným spôsobom 
zasahovania do obsahu a služieb 
poskytovateľov redakčného obsahu. Mala 
by sa rešpektovať sloboda a pluralita 
médií. Členské štáty by na tento účel mali 
zabezpečiť, aby poskytovatelia 
redakčného obsahu mali možnosť 
napadnúť rozhodnutia online platforiem 
alebo sa domáhať súdnych prostriedkov 
nápravy v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38b) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne 
dôležitú úlohu poskytovatelia 
hostingových služieb, keďže na žiadosť 
príjemcov služieb uchovávajú informácie 
nimi poskytované a zvyčajne k nim 
poskytujú prístup iným príjemcom, a to 
niekedy aj vo veľkom rozsahu. Je dôležité, 
aby všetci poskytovatelia hostingových 
služieb bez ohľadu na veľkosť zaviedli 
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používateľsky ústretové mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení 
uľahčujúce oznamovanie konkrétnych 
informácií, ktoré oznamujúca strana 
považuje za nezákonný obsah, 
príslušnému poskytovateľovi 
hostingových služieb (ďalej len 
„oznámenie“), ktorý môže podľa nich 
rozhodnúť, či súhlasí s týmto posúdením 
a či chce tento obsah odstrániť alebo k 
nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na 
oznámenia, malo by byť možné, aby 
fyzické osoby alebo subjekty oznámili 
viacero konkrétnych položiek údajne 
nezákonného obsahu v jednom oznámení, 
aby sa tak zabezpečilo účinné fungovanie 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení. Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti 
by poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a 
o opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 

(39) S cieľom zabezpečiť primeranú 
úroveň transparentnosti a zodpovednosti 
by poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení vypracúvať výročnú správu, 
ktorú by mali sprístupňovať verejnosti v 
štandardizovanom a strojovo čitateľnom 
formáte, o moderovaní obsahu, ktoré 
vykonávajú, vrátane opatrení prijatých v 
dôsledku uplatňovania a presadzovania 
svojich obchodných podmienok vrátane 
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transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.40

komplexnej anonymizovanej štatistickej 
analýzy prijatých opatrení, prípadov 
zneužitia služieb a zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností v rámci mechanizmov 
zriadených podľa tohto nariadenia a  – v 
prípade, že platforma je online trhoviskom 
– o svojich komerčných používateľoch.  
Aby sa však predišlo neprimeranému 
zaťaženiu, nemali by sa tieto povinnosti 
podávať správy o transparentnosti 
vzťahovať na poskytovateľov, ktorí sú 
mikropodnikmi alebo malými podnikmi 
podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES40 alebo neziskovými 
službami s menej ako 100 000 aktívnymi 
používateľmi za mesiac.

_________________ _________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Pri interakcii so 
sprostredkovateľskými službami by 
príjemcovia služieb mali mať právomoc 
samostatne sa rozhodovať okrem iného o 
prijímaní a zmenách obchodných 
podmienok, reklamných postupov, 
nastavení súkromia a ďalších nastavení a 
odporúčacích systémov. Existuje však 
možnosť, že poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb budú 
využívať kognitívne skreslenia a nabádať 
online spotrebiteľov, aby si kúpili tovar a 
služby, ktoré nechcú, alebo aby prezradili 
osobné informácie, ktoré by radšej 
nezverejňovali, a to zavádzaním alebo 
nabádaním príjemcov služby a narúšaním 
alebo poškodzovaním autonómie, 
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rozhodovania alebo výberu príjemcov 
služby prostredníctvom štruktúry, 
koncepcie alebo funkcií online rozhrania 
alebo jeho časti („tmavý vzor“). 
Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb by sa malo zakázať používať 
takéto tmavé vzory. To okrem iného 
zahŕňa výber manipulatívneho dizajnu, 
ktorý má používateľa nasmerovať k 
úkonom, z ktorých má prospech 
poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb, ale ktoré nemusia byť v záujme 
príjemcov, prezentovanie možností 
spôsobom, ktorý nie je neutrálny, 
opakované požadovanie alebo nútenie 
príjemcu, aby sa rozhodol, alebo 
ukrývanie či zatajovanie určitých 
možností.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
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malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Povinnosť 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení by sa mala uplatňovať 
napríklad na služby uchovávania a 
zdieľania súborov, služby webového 
hostingu, reklamné servery a webové sídla 
na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení, aby sa tak 
zabezpečilo účinné fungovanie 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení. Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Okrem 
toho by sa mal mechanizmus 
oznamovania a prijímania opatrení 
doplniť o opatrenia zamerané na 
zabránenie opätovnému výskytu obsahu, 
ktorý bol označený za nezákonný alebo 
ktorý je totožný s obsahom, ktorý bol 
identifikovaný a stiahnutý ako nezákonný. 
Uplatňovanie tejto požiadavky by v 
žiadnom prípade nemalo viesť 
k všeobecnej povinnosti monitorovania. 

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nim znemožniť prístup, napríklad po prijatí 
oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov, mal by 
vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré 
takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, 
a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného 
práva na slobodu prejavu, informovať 
príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho 
dôvodoch a dostupných možnostiach 
uplatnenia prostriedkov nápravy na 
napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť 

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nim znemožniť prístup, napríklad po prijatí 
oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
účinných, primeraných a presných 
automatizovaných prostriedkov pod 
dohľadom človeka, mal by vzhľadom na 
negatívne dôsledky, ktoré takéto 
rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj 
pokiaľ ide o výkon jeho základného práva 
na slobodu prejavu, informovať príjemcu o 
svojom rozhodnutí, jeho dôvodoch a 
dostupných účinných možnostiach 
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by sa mala uplatňovať bez ohľadu na 
dôvody rozhodnutia, najmä bez ohľadu 
na to, či sa opatrenie prijalo z dôvodu, že 
informácie, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, sa považujú za nezákonný 
obsah alebo za nezlučiteľné s platnými 
obchodnými podmienkami. Dostupné 
prostriedky nápravy, ktoré možno využiť 
na napadnutie rozhodnutia poskytovateľa 
hostingových služieb, by mali vždy 
zahŕňať súdne prostriedky nápravy.

uplatnenia prostriedkov nápravy na rýchle 
napadnutie rozhodnutia. Dostupné 
prostriedky nápravy, ktoré možno využiť 
na napadnutie rozhodnutia poskytovateľa 
hostingových služieb, by mali vždy 
zahŕňať súdne prostriedky nápravy.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Pri moderovaní obsahu by 
mechanizmy, ktoré platformy dobrovoľne 
používajú, nemali viesť k žiadnym 
opatreniam kontrol ex ante založeným na 
automatizovaných nástrojoch alebo na 
filtrovaní obsahu pri nahrávaní. 
Automatizované nástroje v súčasnosti 
nedokážu rozlišovať nezákonný obsah od 
obsahu, ktorý je v danom kontexte 
zákonný, a preto bežne spôsobujú 
nadmerné blokovanie zákonného obsahu. 
Ľudská kontrola automatizovaných správ 
zo strany poskytovateľov služieb alebo ich 
dodávateľov v plnej miere tento problém 
nerieši, najmä ak kontrolu vykonávajú 
externe súkromné osoby, ktoré nie sú 
dostatočne nezávislé, kvalifikované a 
zodpovedné. Kontrola ex ante by sa mala 
chápať tak, že o zverejnení sa rozhoduje 
automaticky. Filtrovanie obsahu 
podávaného automaticky, ako je spam, by 
malo byť povolené. Ak sa na moderovanie 
obsahu používajú automatizované 
nástroje inak, poskytovateľ by mal 
zabezpečiť ľudskú kontrolu a ochranu 
zákonného obsahu.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností.

(43) S cieľom zabrániť neprimeranému 
zaťaženiu by sa dodatočné povinnosti 
uložené podľa tohto nariadenia online 
platformám nemali vzťahovať na 
mikropodniky alebo malé podniky podľa 
vymedzenia v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES41, pokiaľ ich dosah a vplyv 
nie sú také, že spĺňajú kritériá na to, aby sa 
podľa tohto nariadenia mohli považovať za 
veľmi veľké online platformy. K tomu, aby 
sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, 
prispievajú pravidlá konsolidácie 
stanovené v uvedenom odporúčaní. 
Oslobodenie mikropodnikov a malých 
podnikov od uvedených dodatočných 
povinností by sa nemalo chápať tak, že 
ovplyvňuje ich schopnosť zriadiť na 
dobrovoľnom základe systém, ktorý je v 
súlade s jednou alebo viacerými z týchto 
povinností a ktorý treba podporovať.

_________________ _________________
41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

41 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. 
EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Príjemcovia služieb by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 

(44) Príjemcovia služieb vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím by mali mať 
možnosť jednoducho a účinne napadnúť 
určité rozhodnutia online platforiem, ktoré 
ich negatívne ovplyvňujú. Od online 
platforiem by sa preto malo vyžadovať, 
aby zabezpečili vnútorné systémy 
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podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité 
podmienky zamerané na zaistenie toho, 
aby systémy boli ľahko dostupné a 
prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. 
Takéto interné systémy by mali byť 
dostupné aj pre jednotlivcov alebo 
subjekty, ktoré podali oznámenie. Okrem 
toho by sa mala stanoviť možnosť 
mimosúdneho riešenia sporov 
prostredníctvom certifikovaných orgánov, 
ktoré majú potrebnú nezávislosť, 
prostriedky a odborné znalosti na 
vykonávanie svojich činností 
spravodlivým, rýchlym a nákladovo 
efektívnym spôsobom, a to vrátane tých 
sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo 
vyriešiť s použitím vnútorných systémov 
vybavovania sťažností. Takto poskytnuté 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
online platforiem by mali dopĺňať možnosť 
domáhať sa súdnej nápravy v súlade s 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola 
uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

Pozmeňujúci návrh 29
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 

(46) Opatrenia proti nezákonnému 
obsahu možno prijať rýchlejšie a 
spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú 
potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými 
oznamovateľmi 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 
oznamovateľov by sa mal udeľovať len 
subjektom, ktoré okrem iného preukázali, 
že majú osobitné odborné znalosti a 
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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 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) 2016/79443.

schopnosti v boji proti nezákonnému 
obsahu, že majú značné oprávnené 
záujmy a preukázali schopnosti zamerané 
na odhaľovanie, identifikovanie a 
oznamovanie nezákonného obsahu 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 
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 oznamovateľa by sa 
mohol udeliť zástupcom nositeľov práv a 
organizáciám priemyslu, ak preukážu, že 
spĺňajú príslušné podmienky vrátane svojej 
spôsobilosti a objektivity. Pravidlá tohto 
nariadenia o dôveryhodných 
oznamovateľoch by sa nemali chápať tak, 
že bránia online platformám v tom, aby 
podobným spôsobom zaobchádzali s 
oznámeniami predloženými subjektmi 
alebo jednotlivcami, ktorým štatút 
dôveryhodného oznamovateľa 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) 2016/79443.

__________________ __________________
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, 

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, 
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2009/936/SVV a 2009/968/SVV 
(Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

2009/936/SVV a 2009/968/SVV 
(Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Dôveryhodní oznamovatelia by 
takisto mali mať možnosť predkladať 
koordinátorom digitálnych služieb 
sťažnosti na tie činnosti online 
platforiem, ktoré predstavujú systémové 
riziko.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa opakovane poskytuje 
alebo šíri nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia 
opakovane predkladajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti, 
narúša dôveru a poškodzuje práva a 
oprávnené záujmy dotknutých strán. Preto 
proti takémuto zneužívaniu treba zaviesť 
vhodné a primerané záruky. Informácie by 
sa mali považovať za nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok by 
online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 
činnosti. Náprava by mala byť vždy 
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online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného 
obsahu príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie zneužívania ich služieb iné 
opatrenia v súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Požiadavky na transparentnosť 
online, ktoré musia obchodné subjekty 
splniť, sú nevyhnutné na zabezpečenie 
zodpovednosti, dôvery a prístupu k 
účinnej náprave. Na tento účel sa v 
článku 5 smernice 2000/31/ES stanovujú 
požiadavky na všeobecné informácie, 
ktoré majú poskytovatelia služieb 
poskytovať príjemcom služieb a 
príslušným orgánom. Okrem toho sa v 
článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/679 
umožňuje spracúvanie a zverejňovanie 
všetkých informácií o držiteľoch 
doménových mien z databázy WHOIS na 
účely plnenia úloh vykonávaných vo 
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verejnom záujme a viaceré členské štáty 
vyžadujú, aby vnútroštátni správcovia 
mena domén najvyššej úrovne s kódom 
krajiny takéto informácie verejne 
sprístupňovali. Nedostatočne účinné 
presadzovanie článku 5 smernice 
2000/31/ES a často neaktuálne a nepresné 
informácie obsiahnuté v databáze WHOIS 
však zdôrazňujú potrebu zaviesť jasnú 
povinnosť, aby poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb overovali 
totožnosť svojich komerčných klientov. 
Povinnosť „poznaj svojho klienta“ by 
mala poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb takisto 
zabrániť v tom, aby poskytovali svoje 
služby neovereným zákazníkom, a 
zaviazať ich, aby ukončili poskytovanie 
svojich služieb, ak sa preukáže, že 
poskytnuté identifikačné údaje sú 
neúplné, nepresné alebo podvodné.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné 
zainteresované strany, ako sú konkurenční 
obchodníci a nositelia práv duševného 
vlastníctva, a s cieľom odradiť 
obchodníkov od predaja produktov alebo 
služieb v rozpore s platnými pravidlami by 
online platformy umožňujúce 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby 
boli títo obchodníci sledovateľní. Od 
obchodníka by sa preto malo vyžadovať, 
aby online platforme poskytol určité 
základné informácie, a to aj na propagáciu 
posolstiev o produktoch alebo ich 
ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na 
základe príslušných dohôd propagujú 

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, 
dôveryhodnému a transparentnému online 
prostrediu pre spotrebiteľov a iných 
používateľov, ako aj pre iné zainteresované 
strany, ako sú konkurenční obchodníci a 
nositelia práv duševného vlastníctva, a s 
cieľom odrádzať od predaja a šírenia 
produktov a služieb v rozpore s platnými 
pravidlami by všetci poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vrátane 
poskytovateľov hostingových služieb, 
registrátorov doménového mena, 
poskytovateľov sietí na sprístupňovanie 
obsahu, poskytovateľov služieb proxy a 
reverzných proxy, online trhov, 
poskytovateľov online platobných služieb 
a poskytovateľov online reklamných 
služieb mali zabezpečiť, aby ich komerční 
klienti boli vysledovateľní. Od 
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posolstvá o produktoch alebo službách v 
mene značiek. Uvedené online platformy 
by počas primeraného obdobia, ktoré 
neprekročí nevyhnutný rámec, mali 
bezpečne uchovávať všetky informácie tak, 
aby k nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

komerčného klienta by sa preto malo 
vyžadovať, aby online platforme poskytol 
určité základné informácie, a to aj na 
propagáciu posolstiev o produktoch alebo 
ich ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala 
vzťahovať aj na komerčných klientov, 
ktorí na základe príslušných dohôd 
propagujú posolstvá o produktoch alebo 
službách v mene značiek. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by počas 
primeraného obdobia, ktoré neprekročí 
nevyhnutný rámec, mali bezpečne 
uchovávať všetky informácie tak, aby k 
nim v súlade s uplatniteľným právom 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov mali prístup a mohli ich 
overiť poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, verejné 
orgány a súkromné subjekty s oprávneným 
záujmom, a to aj na základe príkazov na 
poskytnutie informácií uvedených v tomto 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušné online platformy mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
dotknutí obchodníci, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH45, alebo tým, že požiadajú 
príslušných obchodníkov o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení z obchodného 
registra. Na účely splnenia tejto povinnosti 

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a 
primerané uplatňovanie tejto povinnosti 
bez toho, aby sa ukladala neprimeraná 
záťaž, by príslušní poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb mali 
vynaložiť primerané úsilie na overenie 
spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú 
ich komerční klienti, a to najmä 
prostredníctvom voľne dostupných 
oficiálnych online databáz a online 
rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné 
registre a systém výmeny informácií o 
DPH, alebo tým, že svojich komerčných 
klientov požiadajú o poskytnutie 
dôveryhodných podporných dokumentov, 
ako sú kópie dokladov totožnosti, 
overených bankových výpisov, osvedčení 
spoločností a osvedčení z obchodného 
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môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú 
dostupné na použitie na diaľku a poskytujú 
podobný stupeň spoľahlivosti. Od 
príslušných online platforiem by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takéto online platformy, ktoré vynaložili 
primerané úsilie požadované týmto 
nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú 
spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa 
alebo iné zainteresované strany. Svoje 
online rozhranie by tieto online platformy 
mali takisto navrhovať a organizovať tak, 
aby obchodníci mohli plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z práva Únie, 
najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 
a 8 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

registra. Na účely splnenia tejto povinnosti 
môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú 
dostupné na použitie na diaľku a poskytujú 
podobný stupeň spoľahlivosti. Od 
príslušných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb by sa však 
nemalo vyžadovať, aby vykonávali 
rozsiahle alebo nákladné zisťovanie 
skutočností online či uskutočňovali 
overovanie na mieste. Rovnako by sa 
takíto poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
vynaložili primerané úsilie požadované 
týmto nariadením, nemali chápať tak, že 
zaručujú spoľahlivosť a presnosť 
informácií pre spotrebiteľa alebo iné 
zainteresované strany. Títo poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
najmenej raz ročne aktualizovať 
informácie, ktoré uchovávajú, na základe 
vyhodnotenia rizika a svoje online 
rozhranie by mali pritom navrhovať a 
organizovať tak, aby ich komerční klienti 
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z 
práva Únie, najmä požiadavky stanovené v 
článkoch 6 a 8 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES47 a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sk.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sk.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

46 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 

47 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 
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smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

48 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien 
výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Vzhľadom na osobitnú 
zodpovednosť a povinnosti online 
platforiem by sa na ne mali vzťahovať 
povinnosti podávať správy o 
transparentnosti, ktoré sa uplatňujú popri 
požiadavkách na podávanie správ o 
transparentnosti vzťahujúcich sa na 
všetkých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb podľa 
tohto nariadenia. Na určenie toho, či 
online platformy sú veľmi veľké online 
platformy, na ktoré sa vzťahujú určité 
dodatočné povinnosti podľa tohto 
nariadenia, by povinnosti online platforiem 
podávať správy o transparentnosti mali 
zahŕňať určité povinnosti týkajúce sa 
zverejňovania a oznamovania informácií 
o priemernom mesačnom počte aktívnych 
príjemcov ich služieb v Únii.

(51) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť na internete, formovanie 
verejnej mienky a diskusie, ako aj online 
obchod. Spôsob, akým koncipujú svoje 
služby, je vo všeobecnosti optimalizovaný 
v ich vlastný prospech pomocou 
obchodných modelov založených na 
reklame, čo môže vyvolávať spoločenské 
obavy. Ak neexistuje účinná regulácia a 
presadzovanie dodržiavania predpisov, 
môžu stanovovať pravidlá hry bez toho, 
aby účinne identifikovali a zmierňovali 
riziká a spoločenské a hospodárske škody, 
ktoré môžu spôsobiť. Podľa tohto 
nariadenia by preto veľmi veľké online 
platformy mali posudzovať riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania 
svojich služieb, ako aj z potenciálneho 
zneužívania zo strany príjemcov služieb, a 
mali by prijímať vhodné zmierňujúce 
opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52



RR\1246056SK.docx 861/1008 PE693.594v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

(52) Financovanie reklamou pomáha 
zabezpečiť, aby európski občania mohli 
využívať služby v oblasti spravodajstva a 
zábavy bezplatne alebo za zníženú cenu. 
Bez účinnej reklamy by sa finančné 
prostriedky všetkých druhov médií 
výrazne znížili, čo by viedlo k vyšším 
televíznym poplatkom a k zníženiu 
plurality a nezávislosti novín a časopisov, 
pričom niektoré rozhlasové stanice by 
nemali možnosť celodenného vysielania 
správ a zábavných programov, čo by bolo 
na úkor plurality médií a kultúrnej 
rozmanitosti. Reklama je pre 
poskytovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb, vydavateľov tlače a 
rozhlasové stanice kľúčovým zdrojom 
rastu. Používanie údajov v plnom súlade s 
povinnosťami stanovenými v nariadení 
(EÚ) 2016/679 a v smernici 2002/58/ES je 
prostriedkom na zlepšenie účinnosti 
reklamy. Preto je dôležité, aby sa toto 
nariadenie zameralo na zabezpečenie 
väčšej transparentnosti reklamy, pričom 
by však nemalo mať negatívny vplyv na 
účinnosť reklamy z hľadiska 
spravodajských služieb a služieb v oblasti 
zábavy. Online reklama však môže prispieť 
k vzniku významných rizík, počnúc 
reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
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používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní, a prejsť na menej 
rušivé formy reklamy, ktoré si nevyžadujú 
sledovanie interakcie používateľa a 
obsahu. Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na reklamu. Okrem toho 
by online platformy mali príjemcom 
služieb, ktorým poskytujú online reklamu, 
na požiadanie a v čo najväčšom rozsahu 
poskytnúť informácie, ktoré príjemcovi 
služieb umožnia pochopiť, ako sa údaje 
spracúvajú, kategórie údajov alebo 
kritériá, na základe ktorých sa reklamy 
môžu zobrazovať, a údaje, ktoré boli 
zverejnené inzerentom alebo tretím 
stranám, a nemali by používať žiadne 
súhrnné alebo neagregované údaje, ktoré 
môžu zahŕňať anonymizované a osobné 
údaje bez výslovného súhlasu dotknutej 
osoby. Rovnako ním nie sú dotknuté 
ustanovenia smernice 2002/58/ES, najmä 
tie, ktoré sa týkajú uchovávania informácií 
v koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 

(53) Vzhľadom na význam veľmi 
veľkých online platforiem z dôvodu ich 
dosahu vyjadreného najmä počtom 
príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej 
diskusie, hospodárskych transakcií a 
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šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
tých problémov verejnej politiky, pri 
ktorých neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

šírenia informácií, názorov a myšlienok a 
pri ovplyvňovaní spôsobu, akým 
príjemcovia získavajú informácie a 
komunikujú o nich online, je okrem 
povinností vzťahujúcich sa na všetky 
online platformy potrebné uložiť týmto 
platformám osobitné povinnosti. Tieto 
dodatočné povinnosti veľmi veľkých 
online platforiem sú potrebné na riešenie 
týchto obáv verejnej politiky, najmä 
pokiaľ ide o dezinformácie, obťažovanie 
na internete, nenávistné prejavy alebo 
akékoľvek iné druhy škodlivého obsahu, 
keďže neexistujú žiadne alternatívne a 
menej reštriktívne opatrenia, ktoré by 
účinne dosiahli rovnaký výsledok.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posudzovať 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb, ako aj z 
potenciálneho zneužívania zo strany 
príjemcov služieb, a mali by prijímať 
vhodné zmierňujúce opatrenia.

(56) Veľmi veľké online platformy sa 
používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje 
bezpečnosť online, formovanie verejnej 
mienky a diskusie, ako aj online obchod. 
Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je 
vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z 
neho ťažili ich obchodné modely často 
založené na reklame, a môže vyvolať 
spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná 
regulácia a presadzovanie dodržiavania 
predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry 
bez toho, aby účinne identifikovali a 
zmierňovali riziká a spoločenské a 
hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. 
Podľa tohto nariadenia by preto veľmi 
veľké online platformy mali posúdiť vplyv, 
ktorý majú na základné práva fungovanie 
a využívanie ich služby, ako aj možné 
zneužitia zo strany príjemcov služby, a 
mali by prijať vhodné zmierňujúce 
opatrenia, a to aj prispôsobením 
algoritmických odporúčacích systémov a 
online rozhraní, najmä pokiaľ ide o ich 
potenciál na rozšírenie určitého obsahu 
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vrátane dezinformácií.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá kategória 
sa týka rizík spojených so zneužívaním ich 
služieb šírením nezákonného obsahu, ako 
je napríklad šírenie materiálu obsahujúceho 
pohlavné zneužívanie detí alebo 
nezákonných nenávistných prejavov, a 
vykonávaním nezákonných činností, ako je 
predaj produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v 
súvislosti s uspôsobením algoritmických 
systémov, ktoré veľmi veľká online 
platforma používa, alebo so zneužitím jej 
služieb predkladaním neoprávnených 
oznámení alebo inými spôsobmi 
umlčovania prejavu alebo narúšania 
hospodárskej súťaže. Tretia kategória rizík 
sa týka úmyselnej a často aj koordinovanej 
manipulácie služieb platformy s 
predvídateľným vplyvom na zdravie, 
občiansku diskusiu, volebné procesy, 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie rizík. Prvá kategória sa týka rizík 
spojených so zneužívaním ich služieb 
šírením nezákonného obsahu, ako je 
napríklad šírenie materiálu obsahujúceho 
pohlavné zneužívanie detí alebo 
nezákonných nenávistných prejavov, a 
vykonávaním nezákonných činností, ako je 
predaj produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov, alebo nezákonné 
zobrazovanie obsahu chráneného 
autorským právom. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
riziko napríklad v prípadoch, v ktorých sa 
prístup k takémuto obsahu môže rozšíriť 
prostredníctvom účtov s mimoriadne 
širokým dosahom. Druhá kategória sa týka 
vplyvu služby na uplatňovanie základných 
práv chránených Chartou základných práv 
Európskej únie vrátane slobody prejavu a 
práva na informácie, práva na súkromný 
život, práva na nediskrimináciu a práv 
dieťaťa. Takéto riziká môžu byť začlenené 
v základnom naprogramovaní algoritmov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo môžu vzniknúť zneužitím 
jej služieb predkladaním neoprávnených 
oznámení alebo inými spôsobmi 
umlčovania prejavu či obmedzovania 
hospodárskej súťaže, alebo spôsobom, 
akým sa presadzujú obchodné podmienky 
platforiem vrátane politík moderovania 
obsahu. Je preto nevyhnutné podporiť 
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verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých 
vzhľadom na potrebu chrániť verejný 
poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

zodpovedajúce zmeny v správaní 
platforiem, zodpovednejší informačný 
ekosystém, lepšie spôsobilosti overovania 
faktov, kolektívne znalosti o 
dezinformáciách a používanie nových 
technológií s cieľom zlepšiť spôsob, ako 
sú informácie produkované a šírené na 
internete. Tretia kategória rizík sa týka 
úmyselnej a často aj koordinovanej 
manipulácie služieb platformy s 
predvídateľným vplyvom na zdravie, 
občiansku diskusiu, volebné procesy, 
verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých 
vzhľadom na potrebu chrániť verejný 
poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 

(58) Na dôsledné zmierňovanie rizík 
identifikovaných v posúdení rizika by 
veľmi veľké online platformy mali 
zavádzať nevyhnutné prostriedky. V rámci 
takýchto zmierňujúcich opatrení by veľmi 
veľké online platformy mali zlepšiť alebo 
inak prispôsobiť koncepciu a fungovanie 
moderovania obsahu, algoritmických 
odporúčacích systémov a online rozhraní 
tak, aby obmedzili šírenie nezákonného 
obsahu, a to napr. integráciou systémov na 
zníženie prístupnosti obsahu 
identifikovaného ako škodlivý, zavedením 
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svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

umelých oneskorení s cieľom obmedziť 
jeho rýchle šírenie, prispôsobením svojich 
rozhodovacích procesov alebo úpravou 
obchodných podmienok. Môžu do nich 
zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov, ako sú informácie vo verejnom 
záujme poskytované orgánmi verejnej 
moci alebo medzinárodnými 
organizáciami či obsah, ktorý je 
kontrolovaný poskytovateľom redakčného 
obsahu a na ktorý sa vzťahujú osobitné 
normy, odvetvové predpisy a dohľad. 
Veľmi veľké online platformy môžu 
posilniť svoje vnútorné procesy alebo 
dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Mali by tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými oznamovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
oznamovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb. Zmierňovanie 
rizík, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu a služieb, za ktoré má 
poskytovateľ redakčného obsahu 
redakčnú zodpovednosť, k znemožneniu 
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prístupu k nim alebo inému zasahovaniu 
do nich, by sa nemalo považovať za 
odôvodnené ani primerané.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, príslušných 
regulačných orgánov, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 

(62) Základnou črtou činnosti online 
platformy je spôsob, akým sú informácie 
priorizované a prezentované v jej online 
rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu 
prístupu k informáciám pre príjemcov 
služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Tieto odporúčacie 
systémy môžu mať vplyv aj na spôsob, 
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príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

akým spotrebitelia sledujú médiá a ako sa 
zvyčajne v online prostredí správajú, 
pričom môžu viesť k ich uzavretiu do 
bubliny bez toho, aby im umožnili 
objavovať ďalší obsah. Veľmi veľké 
online platformy by preto mali zabezpečiť, 
aby príjemcovia boli náležite informovaní 
a aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 

(63) Reklamné systémy používané 
online platformami predstavujú osobitné 
riziká a z dôvodu svojho rozsahu a 
schopnosti cielene sa zamerať na 
príjemcov služieb a osloviť ich na základe 
ich správania v rámci online rozhrania 
platformy aj mimo neho si vyžadujú 
dôkladnejší verejný a regulačný dohľad. 
Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami s negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by online platformy mali 
zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. V archívoch by malo byť 
možné vyhľadávať, mali by byť 
jednoducho prístupné a funkčné a mali by 
zahŕňať obsah reklám a súvisiace údaje o 
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pokiaľ ide o cielenú reklamu. inzerentovi a dodaní reklamy.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov poskytnutím 
príslušného zdrojového kódu a súvisiacich 
dát, ktoré umožnia odhalenie možnej 
zaujatosti alebo ohrozenia základných 
práv, na moderovanie obsahu, 
odporúčacích systémov alebo reklamných 
systémov alebo údajov o postupoch a 
výstupoch moderovania obsahu alebo 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností v zmysle tohto nariadenia. Pre 
preklenutie informačných asymetrií a 
vytvorenie odolného systému zmierňovania 
rizika, informovanie online platforiem, 
koordinátorov digitálnych služieb, iných 
príslušných orgánov, Komisie a verejnosti 
je mimoriadne dôležité preskúmanie 
možnej zaujatosti alebo ohrozenia 
základných práv. Týmto nariadením sa 
preto stanovujú rámce na vynútiteľný 
prístup koordinátora digitálnych služieb a 
Komisie k údajom z veľmi veľkých online 
platforiem. Všetky požiadavky na prístup k 
údajom podľa uvedených rámcov by mali 
byť primerané a mali by vhodným 
spôsobom chrániť práva a oprávnené 
záujmy vrátane obchodného tajomstva v 
súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/9431a, ako 
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aj súkromie všetkých ďalších dotknutých 
strán vrátane príjemcov služieb.

__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o 
ochrane nesprístupneného know-how a 
obchodných informácií (obchodného 
tajomstva) pred ich neoprávneným 
získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. 
EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64a) Moderačné a odporúčacie 
algoritmy používané veľmi veľkými 
online platformami predstavujú vysoké 
riziká a vyžadujú si dôslednejší a 
intenzívnejší regulačný dohľad z dôvodu 
skresľujúcich algoritmov, ktoré často 
vedú k rozsiahlemu šíreniu nezákonného 
obsahu alebo k ohrozeniu základných 
práv vrátane slobody prejavu. Vzhľadom 
na neustály vývoj týchto algoritmov a 
bezprostredné riziká, ktoré by mohli pri 
ich využívaní vzniknúť, by veľmi veľké 
online platformy mali zabezpečiť, aby sa 
informácie o moderačných a 
odporúčacích algoritmoch v plnom 
rozsahu a v reálnom čase sprístupnili 
koordinátorovi digitálnych služieb alebo 
Komisii. Sprístupniť by sa mali okrem 
iného všetky údaje týkajúce sa vytvorenia 
a nastavenia týchto algoritmov, ako sú 
príslušné súbory údajov. S cieľom 
uľahčiť dohľad koordinátora digitálnych 
služieb alebo Komisie sa týmto 
nariadením stanovuje rámec povinností 
uložených veľmi veľkým online 
platformám, a to aj pokiaľ ide o 
vysvetliteľnosť algoritmov, zodpovednosť 
a úzku spoluprácu s koordinátorom 
digitálnych služieb alebo Komisiou. Ak sa 
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zistí skresľujúci algoritmus, veľmi veľké 
online platformy by ho mali urýchlene 
opraviť podľa požiadaviek koordinátora 
digitálnych služieb alebo Komisie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Vzhľadom na cezhraničný 
charakter predmetných služieb je 
potrebné, aby Únia prijala v súvislosti s 
veľmi veľkými online platformami 
opatrenia na harmonizáciu požiadaviek 
na prístupnosť na celom vnútornom trhu, 
ktorými sa zabráni fragmentácii trhu a 
pre osoby so zdravotným postihnutím sa 
zaručí rovnaké právo na prístup k týmto 
službám a ich výber. Absencia 
harmonizovaných požiadaviek na 
prístupnosť digitálnych služieb môže 
vytvárať prekážky brániace vykonávaniu 
existujúcich právnych predpisov Únie o 
prístupnosti, keďže mnohé služby, na 
ktoré sa tieto právne predpisy vzťahujú, 
musia využívať sprostredkovateľské 
služby, aby sa dostali ku koncovým 
používateľom. Požiadavky na prístupnosť 
vzťahujúce sa na veľmi veľké online 
platformy vrátane ich používateľských 
rozhraní preto musia byť v súlade s 
existujúcimi právnymi predpismi Únie o 
prístupnosti vrátane smerníc Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/21021a a 
(EÚ) 2019/8821b.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 
2016 o prístupnosti webových sídel 
a mobilných aplikácií subjektov verejného 
sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o 
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požiadavkách na prístupnosť výrobkov a 
služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné odvetvové normy 
vzťahujúce sa na určité technické postupy, 
v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť 
vyvinúť normalizované prostriedky na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako 
je napríklad umožnenie predkladania 
oznámení, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní, 
alebo o interoperabilite archívov reklamy. 
Takéto normy by mohli byť užitočné najmä 
pre pomerne malých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Normy by 
podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi nezákonného obsahu 
alebo rôznymi druhmi 
sprostredkovateľských služieb.

(66) S cieľom uľahčiť účinné a 
konzistentné uplatňovanie povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré si 
môžu vyžadovať vykonávanie 
technologickými prostriedkami, je dôležité 
podporovať dobrovoľné odvetvové normy 
vzťahujúce sa na určité technické postupy, 
v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť 
vyvinúť normalizované prostriedky na 
dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako 
je umožnenie predkladania oznámení, a to 
aj prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní, interoperabilita 
platforiem na hosťovanie obsahu alebo 
interoperabilita archívov reklamy. Takéto 
normy by mohli byť užitočné najmä pre 
pomerne malých poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb. Normy by 
podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi nezákonného obsahu 
alebo rôznymi druhmi 
sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Komisia a výbor by mali nabádať 
k vypracovaniu kódexov správania, ktoré 
prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. 
Hoci vykonávanie kódexov správania by 
malo byť merateľné a podliehať verejnému 
dohľadu, nemalo by to oslabovať 
dobrovoľnú povahu týchto kódexov a 

(67) Komisia a výbor by mali mať 
možnosť požadovať a koordinovať 
vypracovanie kódexov správania, ktoré 
prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. 
Vykonávanie kódexov správania by malo 
byť merateľné a podliehať verejnému 
dohľadu. Za určitých okolností je dôležité, 
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slobodu zainteresovaných strán 
rozhodnúť sa, či sa na nich budú 
podieľať. Za určitých okolností je dôležité, 
aby veľmi veľké online platformy 
spolupracovali pri vypracúvaní osobitných 
kódexov správania a aby ich dodržiavali. 
Nič v tomto nariadení nebráni iným 
poskytovateľom služieb dodržiavať 
rovnaké normy náležitej starostlivosti, 
prijímať osvedčené postupy a využívať 
usmernenia Komisie a výboru tak, že sa 
budú podieľať na rovnakých kódexoch 
správania.

aby veľmi veľké online platformy 
spolupracovali pri vypracúvaní osobitných 
kódexov správania a aby ich dodržiavali. 
Nič v tomto nariadení nebráni iným 
poskytovateľom služieb dodržiavať 
rovnaké normy náležitej starostlivosti, 
prijímať osvedčené postupy a využívať 
usmernenia Komisie a výboru tak, že sa 
budú podieľať na rovnakých kódexoch 
správania.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, 
ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné 
negatívne vplyvy systémových rizík na 
spoločnosť a demokraciu, ako sú 
dezinformácie alebo manipulatívne a 
nekalé činnosti. Patria sem koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií 
vrátane dezinformácií, ako je používanie 
botov alebo falošných účtov na vytváranie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
zraniteľných príjemcov služieb, napríklad 
pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma bez 
riadneho vysvetlenia odmietne výzvu 
Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní 

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení 
pre takéto kódexy správania určili určité 
oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. 
Predovšetkým by sa prostredníctvom 
samoregulačných a koregulačných dohôd 
mali preskúmať opatrenia na zmiernenie 
rizika týkajúce sa konkrétnych typov 
nezákonného alebo škodlivého obsahu. 
Ďalšou oblasťou, ktorá si zaslúži 
pozornosť, sú možné negatívne vplyvy 
rizík na spoločnosť, ako sú koordinované 
operácie zamerané na šírenie informácií, 
napr. používaním botov, falošných účtov a 
služieb proxy na vytváranie a šírenie 
falošných alebo zavádzajúcich informácií, 
niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický 
alebo politický zisk, ktoré sú obzvlášť 
škodlivé pre zraniteľných príjemcov 
služieb. Ďalšou oblasťou na zváženie by 
mohlo byť zlepšenie transparentnosti, 
pokiaľ ide o pôvod informácií a spôsob 
ich tvorby, sponzorovania, šírenia a 
zacielenia, podnecovanie rozmanitosti 
informácií prostredníctvom podpory 
kvalitnej žurnalistiky a vzťahov medzi 
tvorcami a šíriteľmi správ a posilnenie 
dôveryhodnosti informácií tým, že sa 
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takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to 
prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, 
či online platforma porušila povinnosti 
stanovené v tomto nariadení.

uvedie ich vierohodnosť a zlepší sa 
vysledovateľnosť informácií 
pochádzajúcich od vplyvných 
poskytovateľov informácií, pričom treba 
rešpektovať dôvernosť novinárskych 
zdrojov. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno 
za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika 
považovať dodržiavanie príslušného 
kódexu správania zo strany veľmi veľkej 
online platformy. Ak online platforma 
odmietne výzvu Komisie, aby sa podieľala 
na uplatňovaní takéhoto kódexu správania, 
musí sa to zohľadniť pri rozhodovaní o 
tom, či online platforma porušila 
povinnosti stanovené v tomto nariadení. Ak 
sa kódexy správania používajú ako 
opatrenie na zmiernenie rizika, mali by 
byť záväzné pre veľmi veľké online 
platformy a podliehať dohľadu 
koordinátora digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73a) Vymenovaním koordinátora 
digitálnych služieb v členských štátoch by 
nemali byť dotknuté už existujúce 
mechanizmy presadzovania práva, 
napríklad mechanizmy stanovené 
úniovými alebo vnútroštátnymi právnymi 
predpismi o elektronickej komunikácii 
alebo médiách, ani nezávislé regulačné 
štruktúry v týchto oblastiach, ako sú 
vymedzené v úniovom a vnútroštátnom 
práve. Právomoci koordinátora 
digitálnych služieb by nemali zasahovať 
do právomocí vymenovaných orgánov. 
Rôzne európske siete, najmä skupina 
európskych regulačných orgánov pre 
audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a 
Orgán európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC), by 
mali byť zodpovedné za zabezpečenie 
koordinácie a za prispievanie k účinnému 
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jednotnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii. Na účinné vykonávanie tejto úlohy 
by tieto siete mali vypracovať vhodné 
postupy, ktoré sa majú uplatňovať v 
prípadoch týkajúcich sa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76a) Spotrebitelia, spotrebiteľské 
organizácie a nositelia práv by mali mať 
možnosť podať koordinátorovi 
digitálnych služieb v členskom štáte, v 
ktorom majú sídlo, akúkoľvek sťažnosť 
týkajúcu sa súladu trhu s týmto 
nariadením. V sťažnostiach by sa mal 
poskytnúť vierohodný prehľad problémov 
súvisiacich s dodržiavaním predpisov zo 
strany konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb. 
Koordinátor digitálnych služieb by mal 
zapojiť príslušné vnútroštátne orgány a 
informovať členský štát, v ktorom je 
usadený dotknutý sprostredkovateľ 
služieb, ak si záležitosť vyžaduje 
cezhraničnú spoluprácu. Sťažnosti by sa 
mali vybavovať včas, najneskôr do 
jedného mesiaca od prijatia sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 

(77) Členské štáty by mali 
koordinátorovi digitálnych služieb a 
akémukoľvek inému príslušnému orgánu 
určenému podľa tohto nariadenia 
poskytnúť dostatočné právomoci a 
prostriedky na zabezpečenie účinného 
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vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu.

vyšetrovania a presadzovania práva. 
Koordinátori digitálnych služieb by mali 
mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať 
informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
území, a to aj v kontexte spoločných 
vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na 
skutočnosť, že opatrenia dohľadu a 
presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, 
na ktorého sa vzťahuje právomoc iného 
členského štátu, by mal v súlade s 
postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej 
spolupráce v prípade potreby prijať 
koordinátor digitálnych služieb tohto iného 
členského štátu. Členské štáty by mali 
zvážiť aj poskytovanie špecializovanej 
odbornej prípravy – v spolupráci s 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie – pre 
príslušné vnútroštátne orgány, najmä 
správne orgány, ktoré sú zodpovedné za 
vydávanie príkazov konať proti 
nezákonnému obsahu a poskytovať 
informácie.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania dodržiavania tohto 
nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce 
organizácie mali mať možnosť podať 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom dostali službu, 
akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s 
týmto nariadením, a to bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá tohto nariadenia o 
právomoci. V sťažnostiach by sa mal 
uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich 
sa dodržiavania predpisov zo strany 
konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 

(81) Na zabezpečenie účinného 
presadzovania dodržiavania tohto 
nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce 
organizácie, ako aj strany, ktoré majú 
oprávnený záujem a spĺňajú príslušné 
kritériá odbornosti a nezávislosti od 
ktoréhokoľvek poskytovateľa alebo 
platformy online hostingových služieb, 
mali mať možnosť podať koordinátorovi 
digitálnych služieb na území, na ktorom 
dostali službu, akúkoľvek sťažnosť 
týkajúcu sa súladu s týmto nariadením, a to 
bez toho, aby boli dotknuté pravidlá tohto 
nariadenia o právomoci. V sťažnostiach by 
sa mal uvádzať pravdivý prehľad obáv 
týkajúcich sa dodržiavania predpisov zo 
strany konkrétneho poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb a 
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cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb.

koordinátorovi digitálnych služieb by sa v 
nich mohli poskytovať aj informácie o 
otázkach, ktoré majú viac prierezový 
charakter. Ak si daná otázka vyžaduje 
cezhraničnú spoluprácu, koordinátor 
digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie 
príslušné vnútroštátne orgány, ako aj 
koordinátora digitálnych služieb iného 
členského štátu, najmä toho, v ktorom je 
usadený dotknutý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v 
oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, elektronické komunikácie, 
audiovizuálne služby, odhaľovanie a 
vyšetrovanie colných podvodov 
poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana 
spotrebiteľa.

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
regulačné rámce na úrovni Únie, by sa mal 
výbor, ak je to potrebné na plnenie jeho 
úloh, nabádať, aby spolupracoval s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v 
oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, elektronické komunikácie, 
duševné vlastníctvo, audiovizuálne služby, 
odhaľovanie a vyšetrovanie colných 
podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ 
alebo ochrana spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(98a) S cieľom zabezpečiť účinné 
presadzovanie tohto nariadenia by 
Komisia mala zasiahnuť v prípade, že 
najmenej traja koordinátori digitálnych 
služieb alebo výbor vo vzťahu k tej istej 
online platforme bez ohľadu na jej 
veľkosť zistia spoločný vzorec 
nerešpektovania príkazov vydaných 
vnútroštátnymi súdnymi alebo správnymi 
orgánmi. V súlade s článkami 8 a 9 tohto 
nariadenia možno určiť spoločný vzorec 
nerešpektovania okrem iného na základe 
zjavného nerešpektovania záväzných 
príkazov vydaných vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi v 
súvislosti s nezákonným obsahom alebo 
žiadosťami o informácie alebo na základe 
neodôvodneného oneskorenia pri ich 
vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, prístupného, predvídateľného 
a dôveryhodného online prostredia, v 
ktorom sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Toto nariadenie sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené 
v týchto predpisoch:

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 
pravidlá stanovené v týchto predpisoch:
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich práv;

c) právne predpisy Únie v oblasti 
autorského práva a s ním súvisiacich práv, 
najmä smernica (EÚ) 2019/790 a 
vnútroštátne transpozičné nástroje prijaté 
členskými štátmi na dosiahnutie súladu so 
smernicou;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením nie sú dotknuté 
právomoci členských štátov prijímať 
právne predpisy určené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb zamerané 
na ochranu alebo podporu slobody 
prejavu a práva na informácie, slobody a 
plurality médií a kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti, ak sa prijatie takýchto 
právnych predpisov považuje za potrebné 
na zabezpečenie, ochranu a podporu 
slobody informácií a médií alebo na 
podporu rozmanitosti médií a rozmanitosti 
názorov alebo kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Akékoľvek zmluvné ustanovenia 
medzi poskytovateľom 
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sprostredkovateľských služieb a 
obchodníkom, komerčným používateľom 
alebo príjemcom služieb, ktoré sú v 
rozpore s týmto nariadením, sú neplatné. 
Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu 
na rozhodné právo pre zmluvy uzatvorené 
medzi poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb a 
príjemcom služby, spotrebiteľom, 
obchodníkom alebo komerčným 
používateľom.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) „komerčný klient“ je:
- právnická osoba s výnimkou 
subjektov klasifikovateľných ako veľké 
podniky v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/EÚ1a;
- každá fyzická osoba, ktorá kupuje 
určitý druh alebo množstvo služieb priamo 
alebo inak svedčiacich o úmysle 
vykonávať podnikateľskú činnosť online 
alebo ktorá uzavrie zmluvu o kúpe služieb 
od poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb v hodnote viac ako 10 000 EUR v 
priebehu jedného roka;
____________________

1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 
o ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach 
a súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 
182, 29.6.2013, s. 19).
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— služba „hosting“, ktorá pozostáva z 
uchovávania informácií poskytovaných 
príjemcom služby na jeho žiadosť;

— služba „hosting“, ktorá pozostáva z 
uchovávania alebo povolenia uchovávať 
informácie poskytované príjemcom služby 
na jeho žiadosť;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane predaja 
produktov alebo poskytovania služieb, nie 
je v súlade s právnymi predpismi Únie 
alebo niektorého členského štátu, a to bez 
ohľadu na presný predmet alebo povahu 
týchto právnych predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
sprístupnená informácia, ktorá sama osebe 
alebo tým, že odkazuje na nejakú činnosť 
vrátane predaja produktov alebo 
poskytovania služieb, nie je v súlade s 
právnymi predpismi Únie alebo niektorého 
členského štátu, a to bez ohľadu na presný 
predmet úpravy alebo povahu týchto 
právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) „osobné údaje“ sú osobné údaje 
v zmysle článku 4 bodu 1 nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 
technických dôvodov nemožno použiť bez 
tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej 
služby nie je prostriedkom na obchádzanie 
uplatniteľnosti tohto nariadenia;

h) „online platforma“ je poskytovateľ 
hostingovej služby, ktorý na žiadosť 
príjemcu služby uchováva a verejne šíri 
informácie, pokiaľ táto činnosť nie je 
nevýznamným a čisto vedľajším prvkom 
inej služby, ktorý z objektívnych a 
technických dôvodov nemožno použiť bez 
tejto inej hlavnej služby, a jeho začlenenie 
do inej služby nie je prostriedkom na 
obchádzanie uplatniteľnosti tohto 
nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý 
online platforma používa na odporúčanie 
konkrétnych informácií príjemcom služby 
vo svojom online rozhraní, a to aj v 
dôsledku vyhľadávania iniciovaného 
príjemcom alebo iného určenia relatívneho 
poradia alebo významnosti zobrazovaných 
informácií;

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo 
čiastočne automatizovaný systém, ktorý je 
vytvorený ako nástroj oddelený od 
ponúkanej hlavnej služby a ktorý online 
platforma používa na odporúčanie, 
zoradenie, prioritizáciu, výber a 
zobrazenie konkrétnych informácií 
príjemcom služby vo svojom online 
rozhraní, a to aj v dôsledku vyhľadávania 
iniciovaného príjemcom alebo iného 
určenia relatívneho poradia alebo 
významnosti zobrazovaných informácií;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „poskytovateľ redakčného 
obsahu“ je fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za 
obsah a služby, ktoré ponúka, a určuje 
spôsob organizovania obsahu a služieb a 
ktorá podlieha odvetvovej regulácii médií 
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vrátane samoregulačných noriem v 
odvetví médií a odvetví tlače a zaviedla 
mechanizmy vybavovania sťažností 
zamerané na riešenie sporov týkajúcich sa 
obsahu;

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qb) „osoby so zdravotným 
postihnutím“ sú osoby so zdravotným 
postihnutím vymedzené v článku 3 ods. 1 
smernice (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z uchovávania 
informácií poskytovaných príjemcom 
služby, poskytovateľ služby nie je 
zodpovedný za informácie uchovávané na 
žiadosť príjemcu služby pod podmienkou, 
že poskytovateľ:

1. Ak poskytovaná služba informačnej 
spoločnosti pozostáva z uchovávania alebo 
povolenia uchovávať informácie 
poskytované príjemcom služby, 
poskytovateľ služby nie je zodpovedný za 
informácie uchovávané na žiadosť 
príjemcu služby pod podmienkou, že 
poskytovateľ:

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po získaní takejto vedomosti alebo 
povedomia urýchlene koná, aby 
nezákonný obsah odstránil alebo k nemu 
znemožnil prístup.

Ak sa nezákonná činnosť alebo 
nezákonný obsah týkajú vysielania 
športových alebo zábavných podujatí v 
priamom prenose, podmienka uvedená v 
prvom pododseku písmene b) sa považuje 
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za splnenú, ak poskytovateľ koná 
okamžite alebo čo najrýchlejšie a v 
každom prípade najneskôr do 30 minút po 
tom, ako sa dozvedel o tejto nezákonnej 
činnosti alebo nezákonnom obsahu alebo 
bol o nich informovaný.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Bez toho, aby boli dotknuté 
osobitné lehoty stanovené v právnych 
predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, poskytovatelia 
hostingových služieb po tom, ako 
nezákonný obsah skutočne zistia alebo sa 
o ňom dozvedia, tento obsah odstránia 
alebo znemožnia prístup k nemu, a to čo 
najskôr a v každom prípade do 24 hodín. 
Ak poskytovateľ hostingových služieb 
nemôže túto povinnosť splniť z dôvodov 
vyššej moci alebo z objektívne 
odôvodniteľných technických alebo 
prevádzkových dôvodov, bez zbytočného 
odkladu o tom informuje príslušný orgán, 
ktorý vydal príkaz podľa článku 8, alebo 
príjemcu služby, ktorý predložil 
oznámenie podľa článku 14.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť online platforiem podľa 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi 
zmluvy na diaľku, ak takáto online 
platforma predkladá konkrétnu informáciu 

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide 
o zodpovednosť, keď hostingové služby 
vrátane online platforiem predkladajú 
konkrétnu informáciu alebo inak 
umožňujú konkrétnu transakciu takým 
spôsobom, ktorý by viedol priemerného a 
primerane informovaného príjemcu k 
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alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu 
takým spôsobom, ktorý by viedol 
priemerného a primerane informovaného 
spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie 
alebo produkt či službu, ktoré sú 
predmetom transakcie, poskytuje buď 
samotná online platforma, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou.

presvedčeniu, že informácie alebo produkt 
či službu, ktoré sú predmetom transakcie, 
poskytuje buď samotný poskytovateľ 
hostingových služieb, alebo príjemca 
služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej 
kontrolou. To platí najmä v prípade, keď 
online platformy predkladajú informácie 
spôsobom, ktorý nie je neutrálny, pretože 
sa konkrétne týkajú profilu príjemcu 
služby, aby maximalizovali zisk a pritiahli 
pozornosť príjemcu služby. To je aj 
prípad, keď online platforma organizuje 
alebo propaguje informácie, produkty 
alebo služby takým spôsobom, že 
platforma na základe ľudského zásahu 
alebo algoritmov určuje, ktoré informácie, 
produkty alebo služby sú prístupné alebo 
nájdené a ako sa tento prístup dosiahne.
Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na 
hostingové služby redakčne 
kontrolovaného reklamného obsahu v 
zmysle článku 2 písm. n).
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nie sú oslobodení od 
zodpovednosti uvedenej v článkoch 3, 4 a 
5, ak je ich hlavným cieľom zapojiť sa do 
nezákonných činností alebo ich uľahčiť.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nemajú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
a sú povinní zaplatiť sankcie podľa 
článku 42, ak nedodržiavajú povinnosti 
náležitej starostlivosti stanovené v tomto 
nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti zamerané na odhaľovanie, 
identifikáciu a odstraňovanie 
nezákonného obsahu alebo znemožnenie 
prístupu k nemu, alebo prijímajú potrebné 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
požiadavkami práva Únie vrátane tých, 
ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb majú právo využiť výnimky zo 
zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 
aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné 
činnosti určené na konkrétny účel 
odhaľovania, identifikácie a 
odstraňovania nezákonného obsahu alebo 
znemožnenia prístupu k nemu, alebo 
prijímajú potrebné opatrenia na dosiahnutie 
súladu s požiadavkami práva Únie vrátane 
tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia prijaté podľa prvého 
pododseku musia byť účinné, primerané, 
konkrétne, cielené a v súlade s chartou.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť.

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia sa nesmie chápať tak, že sa 
ním nariaďuje, požaduje alebo odporúča 
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používanie automatizovaného 
rozhodovania alebo monitorovania 
správania veľkého počtu fyzických osôb, a 
to ani na štatistické účely.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nie sú povinní používať 
automatizované nástroje na moderovanie 
obsahu.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia 
nebráni poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb v tom, aby 
ponúkali služby šifrovania bez medzifáz, 
ani sa ním nezavádza, že by v dôsledku 
poskytovania takýchto služieb vznikala 
zodpovednosť alebo dochádzalo k strate 
imunity.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Zákaz zasahovania do obsahu a služieb 

ponúkaných poskytovateľmi redakčného 
obsahu
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Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb nesmú odstrániť obsah a služby 
sprístupnené poskytovateľmi redakčného 
obsahu, znemožniť prístup k nim ani inak 
do nich zasahovať.
Účty poskytovateľov redakčného obsahu 
sa nesmú pozastaviť z dôvodu zákonného 
obsahu a služieb, ktoré ponúkajú. Týmto 
článkom nie je dotknutá možnosť 
nezávislého súdneho alebo nezávislého 
správneho orgánu v súlade so smernicou 
2010/13/EÚ požadovať od poskytovateľa 
redakčného obsahu, aby ukončil 
porušovanie uplatniteľných právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov, alebo aby mu 
zabránil.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príkazy konať proti nezákonnému obsahu Cezhraničné príkazy konať proti 
nezákonnému obsahu

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

1. Po prijatí cezhraničného príkazu 
konať proti konkrétnemu nezákonnému 
obsahu vydaného príslušnými 
vnútroštátnymi súdnymi alebo správnymi 
orgánmi na základe uplatniteľného práva 
Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s 
právom Únie a vnútroštátnym právom 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb prijmú opatrenia na zabezpečenie 
súladu s daným príkazom a bez 
zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý 
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príkaz vydal, o prijatí príkazu a o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich vykonania. Pod 
podmienkou zavedenia potrebných záruk 
by tieto príkazy mohli pozostávať najmä z 
príkazov súdov a administratívnych 
orgánov na katalogizáciu a dynamické 
blokovanie, v ktorých sa požaduje 
ukončenie porušovania alebo zabránenie 
porušeniu na cezhraničnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— jeden alebo viac presných 
jednotných vyhľadávačov zdrojov a v 
prípade potreby ďalšie informácie 
umožňujúce identifikáciu dotknutého 
nezákonného obsahu,

— ďalšie informácie umožňujúce 
identifikáciu dotknutého nezákonného 
obsahu,

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol;

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ služby a príjemca služby, 
ktorý obsah poskytol, vrátane informácií o 
účinnom prostriedku nápravy;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 

c) príkaz sa zasiela kontaktnému 
miestu určenému poskytovateľom v súlade 
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kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príkazy na poskytnutie informácií Cezhraničné príkazy na poskytnutie 
informácií

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
cezhraničného príkazu na poskytnutie 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— informácie o prostriedkoch 
nápravy, ktoré má k dispozícii 
poskytovateľ a dotknutí príjemcovia 
služby;

— informácie o obsahu príkazu a 
prostriedkoch nápravy, ktoré má k 
dispozícii poskytovateľ a dotknutí 
príjemcovia služby;
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Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
už boli zhromaždené na účely 
poskytovania služby a ktoré má pod 
kontrolou;

b) v príkaze sa od poskytovateľa 
vyžaduje len poskytnutie informácií, ktoré 
umožňujú identifikáciu príjemcov služby 
a ktoré má pod kontrolou;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príkaz sa vystaví v jazyku, ktorý 
uviedol poskytovateľ, a zasiela sa 
kontaktnému miestu určenému 
poskytovateľom v súlade s článkom 10.

c) príkaz sa zasiela kontaktnému 
miestu určenému poskytovateľom v súlade 
s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V informáciách uvedených v 
odseku 2 poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb špecifikujú 
úradný jazyk alebo jazyky Únie, ktoré 
možno použiť na komunikáciu s ich 
kontaktnými miestami a medzi ktorými je 
aspoň jeden z úradných jazykov členského 
štátu, v ktorom má poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb svoje hlavné 
sídlo alebo v ktorom má pobyt alebo je 
usadený jeho právny zástupca.

3. V informáciách uvedených v 
odseku 2 poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb špecifikujú 
úradný jazyk alebo jazyky Únie, ktoré 
možno použiť na komunikáciu s ich 
kontaktnými miestami a medzi ktorými je 
aspoň jeden z úradných jazykov členského 
štátu, v ktorom má poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb svoje hlavné 
sídlo alebo v ktorom má pobyt alebo je 
usadený jeho právny zástupca. Veľmi 
veľké online platformy musia umožňovať 
komunikáciu so svojimi kontaktnými 
miestami v každom úradnom jazyku 
členských štátov, v ktorých poskytujú 
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služby.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu za svojho právneho zástupcu 
v jednom z členských štátov, v ktorých 
poskytovateľ ponúka svoje služby.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú 
služby, písomne určia právnickú alebo 
fyzickú osobu za svojho právneho zástupcu 
v najmenej jednom z členských štátov, v 
ktorých poskytovateľ ponúka svoje služby. 
Právo členských štátov požadovať od 
veľmi veľkých online platforiem, aby v 
príslušnej krajine určili právneho 
zástupcu, zostáva nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh 92

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. Obchodné podmienky 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb musia byť v súlade so zásadami 
ľudských práv zakotvenými v charte a v 
medzinárodnom práve. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zahrnú do 
svojich obchodných podmienok a 
zverejnia informácie o všetkých 
obmedzeniach alebo zmenách, 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 
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jednoznačným jazykom a verejne dostupné 
v ľahko prístupnom formáte a strojovo 
čitateľnom formáte v jazyku, v ktorom sa 
služba ponúka. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb včas 
informujú príjemcov svojich služieb o 
zmenách svojich obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb uverejňujú 
súhrnné verzie svojich obchodných 
podmienok v jasnom, užívateľsky 
ústretovom a jednoznačnom jazyku a v 
ľahko prístupnom a strojovo čitateľnom 
formáte. Tieto verzie zhrnutia zahrnú 
hlavné prvky požiadaviek na informácie 
vrátane možnosti jednoduchého 
neuplatňovania voliteľných doložiek, ako 
aj informácie o dostupných prostriedkoch 
a mechanizmoch nápravy, napr. možnosť 
zmeniť alebo ovplyvniť hlavné parametre 
odporúčacích systémov a možnosti 
reklamy.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby sa ich obchodné 
podmienky, ako aj ďalšie politiky, 
postupy, opatrenia a nástroje používané 
na účely moderovania obsahu uplatňovali 
a presadzovali v súlade s článkom 26 ods. 
2.
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú 
konzistentne, predvídateľne, 
nediskriminačne, transparentne, dôsledne, 
nesvojvoľne, primerane a v súlade s 
procesnými zárukami, pričom náležite 
zohľadňujú právne predpisy Únie a 
vnútroštátne právne predpisy, ako aj práva 
a oprávnené záujmy všetkých 
zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb – najmä slobody prejavu a práva 
na informácie – zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obchodné podmienky alebo ich 
osobitné ustanovenia, normy spoločenstva 
alebo akékoľvek iné interné usmernenia 
alebo nástroje zavedené poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb sa 
uplatňujú v súlade s článkom 7a. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb zabezpečia, aby sa ich obchodné 
podmienky, ako aj ďalšie politiky, 
postupy, opatrenia a nástroje používané 
na účely moderovania obsahu uplatňovali 
a presadzovali takým spôsobom, ktorým sa 
zakáže akékoľvek odstránenie a 
pozastavenie redakčného obsahu a služieb 
poskytovateľa redakčného obsahu alebo 
ich účtu, znemožnenie prístupu k tomuto 
obsahu a službám alebo akýkoľvek iný 
zásah do nich v súvislosti so zákonným 
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obsahom, ktorý ponúka tento 
poskytovateľ redakčného obsahu. Týmto 
článkom nie je dotknutá možnosť 
nezávislého súdneho alebo nezávislého 
správneho orgánu v súlade so smernicou 
2010/13/EÚ požadovať od poskytovateľa 
redakčného obsahu, aby ukončil 
porušovanie uplatniteľných právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov alebo aby mu 
zabránil. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb vopred 
informujú poskytovateľov redakčného 
obsahu podľa článku 7a o akýchkoľvek 
navrhovaných zmenách ich obchodných 
podmienok, parametrov alebo algoritmov, 
ktoré by mohli ovplyvniť organizáciu, 
prezentáciu a zobrazovanie obsahu 
a služieb, ktoré ponúka poskytovateľ 
redakčného obsahu. Navrhované zmeny 
sa nesmú začať uplatňovať pred 
uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá 
je rozumná a primeraná povahe a rozsahu 
navrhovaných zmien a ich vplyvu na 
poskytovateľov redakčného obsahu a na 
obsah a služby, ktoré ponúkajú. Táto 
lehota začína plynúť dňom, keď 
poskytovateľ online sprostredkovateľskej 
služby oznámi poskytovateľom 
redakčného obsahu navrhované zmeny. 
Keď poskytovateľ redakčného obsahu 
poskytuje nový obsah a služby využívajúc 
sprostredkovateľské služby pred 
uplynutím lehoty na oznámenie, 
nepovažuje sa to za presvedčivý alebo 
potvrdzujúci úkon vzhľadom na to, že 
takýto obsah je mimoriadne dôležitý z 
hľadiska uplatňovania základných práv, 
najmä slobody prejavu a práva na 
informácie. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia redakčného obsahu mali 
možnosť napadnúť rozhodnutia online 
platforiem alebo sa domáhať súdnych 
prostriedkov nápravy v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
dotknutého členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Jednotlivcom, ktorí presadzujú 
obmedzenia na základe obchodných 
podmienok poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, sa 
poskytne primeraná počiatočná 
a priebežná odborná príprava 
o uplatniteľných právnych predpisoch 
a medzinárodných normách v oblasti 
ľudských práv, ako aj o opatreniach, 
ktoré sa majú prijať v prípade rozporu 
s obchodnými podmienkami. Takýmto 
jednotlivcom sa poskytnú primerané 
pracovné podmienky vrátane odbornej 
podpory, kvalifikovanej psychologickej 
pomoci a kvalifikovaného právneho 
poradenstva, ak je to relevantné.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Obchodné podmienky, ktoré nie sú 
v súlade s týmto článkom, nie sú pre 
prijímateľov záväzné.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú, 
podrobnú a prístupnú správu o 
akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré 
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príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

počas príslušného obdobia uskutočnili. 
Tieto správy podľa vhodnosti obsahujú 
najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu vrátane príkazov vydaných v súlade 
s článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených v 
týchto príkazoch;

a) počte príkazov prijatých od 
orgánov členských štátov rozdelených 
podľa druhu dotknutého nezákonného 
obsahu, a to osobitne pre každý členský 
štát, vrátane príkazov vydaných v súlade s 
článkami 8 a 9 a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení uvedených v 
týchto príkazoch;

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o priemernom 
čase potrebnom na prijatie opatrení;

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených do 
kategórií, a to aj podľa druhu dotknutého 
údajne nezákonného obsahu, akýchkoľvek 
opatreniach prijatých na základe týchto 
oznámení rozlíšených podľa toho, či sa 
opatrenie prijalo na základe zákona alebo 
obchodných podmienok poskytovateľa, a o 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
opatrení;

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ba) počte overovateľov faktov, 
moderátorov obsahu a dôveryhodných 
oznamovateľov, ktorí podávajú správy za 
každý členský štát, spolu so štatistickou 
analýzou používania automatizovaných 
prostriedkov a ľudského dohľadu nad 
takýmito prostriedkami;

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené, 
vrátane rozhodnutí zrušených na základe 
možných prostriedkov nápravy.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Online trhy takisto aspoň raz 
ročne uverejňujú verejne dostupné 
štatistické údaje o podiele obsahu, tovaru 
alebo služieb ponúkaných obchodníkmi 
vo vzťahu k spotrebiteľom a o ich 
umiestnení.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

2. Odseky 1a 1a sa nevzťahujú na 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ktorí sa v zmysle prílohy k 
odporúčaniu 2003/361/ES považujú za 
mikropodniky alebo malé podniky.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Vysledovateľnosť komerčných klientov

1. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb zabezpečí, 
aby komerční klienti mohli využívať jeho 
služby na propagáciu správ o produktoch, 
obsahu alebo službách alebo na ich 
ponúkanie spotrebiteľom nachádzajúcim 
sa v Únii len vtedy, ak pred použitím 
služieb získa tieto informácie:
a) meno/názov, adresu, telefónne číslo a 
adresu elektronickej pošty komerčného 
klienta;
b) kópiu identifikačného dokumentu 
komerčného klienta alebo akúkoľvek inú 
elektronickú identifikáciu v zmysle článku 
3 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/20141a;
c) údaje o bankovom účte komerčného 
klienta, ak je komerčný klient fyzickou 
osobou;
d) názov, adresu, telefónne číslo a adresu 
elektronickej pošty hospodárskeho 
subjektu v zmysle článku 3 bod 13 a 
článku 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/10201b 
alebo akéhokoľvek príslušného aktu 
práva Únie;
e) ak je komerčný klient zapísaný v 
obchodnom registri alebo podobnom 
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verejnom registri, register, v ktorom je 
komerčný klient zapísaný a jeho 
registračné číslo alebo rovnocenný 
prostriedok identifikácie v tomto registri;
f) čestné vyhlásenie komerčného klienta, 
ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty 
alebo služby, ktoré sú v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami práva Únie.
2. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb po získaní 
uvedených informácií vynaloží primerané 
úsilie na posúdenie toho, či sú informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) 
spoľahlivé, pričom využije akúkoľvek 
verejne prístupnú oficiálnu online 
databázu alebo online rozhranie, ktoré 
sprístupnil členský štát alebo Únia, alebo 
požiada komerčného klienta o poskytnutie 
podporných dokumentov zo spoľahlivých 
a nezávislých zdrojov.
3. Ak sa poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb dozvie, a to 
aj na základe oznámenia orgánov 
presadzovania práva alebo iných 
subjektov s oprávneným záujmom, že 
akákoľvek informácia uvedená v odseku 
1 získaná od dotknutého komerčného 
klienta je nepresná, zavádzajúca, neúplná 
alebo inak neplatná, požiada komerčného 
klienta, 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 klient uvedené informácie 
neopraví alebo nedoplní, poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb mu 
pozastaví poskytovanie svojej služby, kým 
žiadosti nevyhovie.
4. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb uchováva 
informácie získané podľa odsekov 1 a 2 
bezpečným spôsobom počas dvoch rokov 
od ukončenia svojho zmluvného vzťahu 
s dotknutým komerčným zákazníkom. 
Následne tieto informácie odstráni.
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5. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb uplatňujú 
identifikačné a overovacie opatrenia 
stanovené v odsekoch 1 a 2 nielen vo 
vzťahu k novým komerčným klientom, ale 
takisto aktualizujú informácie, ktoré majú 
o existujúcich komerčných klientoch, a to 
na základe posúdenia rizika a aspoň raz 
ročne alebo pri zmene príslušných 
okolností komerčného klienta.
6. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
2, poskytovateľ sprostredkovateľských 
služieb sprístupní informácie tretím 
stranám, ak sa to vyžaduje na základe 
uplatniteľných právnych predpisov 
vrátane príkazov uvedených v článku 9 a 
akýchkoľvek príkazov vydaných 
príslušnými orgánmi členských štátov 
alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh 
vyplývajúcich z tohto nariadenia, ako aj 
na základe postupov iniciovaných na 
základe iných relevantných ustanovení 
práva Únie a vnútroštátneho práva.
7. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb sprístupní 
príjemcom služby informácie uvedené 
v odseku 1 písm. a), d), e) a f) jasným, 
ľahko dostupným a zrozumiteľným 
spôsobom.
8. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb navrhne a 
usporiada svoje online rozhranie tak, aby 
komerční klienti mohli podľa 
uplatniteľného práva Únie plniť svoje 
povinnosti týkajúce sa predzmluvných 
informácií a informácií o bezpečnosti 
výrobkov.
9. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia určí odrádzajúce 
finančné sankcie za nedodržanie tohto 
článku.
____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre 
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elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 
(Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov 
a o zmene smernice 2004/42/ES 
a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 
č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13b
Zobrazenie totožnosti obchodníkov

Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb zabezpečia, aby totožnosť 
poskytovateľa, ktorý poskytuje obsah, 
tovar alebo služby využívajúc 
sprostredkovateľské služby, bola jasne 
viditeľná vedľa ponúkaného obsahu, 
tovaru alebo služieb; táto totožnosť je 
napr. v podobe ochrannej známky alebo 
loga alebo iného charakteristického 
znaku. 

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť nezákonnosť 
dotknutého obsahu. Na tento účel 

2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 
musia byť také, aby uľahčovali 
predkladanie dostatočne presných a 
primerane odôvodnených oznámení, na 
základe ktorých môže obozretný 
hospodársky subjekt zistiť a posúdiť 
nezákonnosť dotknutého obsahu. Na tento 
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poskytovatelia prijmú opatrenia potrebné 
na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie 
oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:

účel poskytovatelia prijmú opatrenia 
potrebné na to, aby umožnili a uľahčili 
predkladanie oznámení obsahujúcich 
všetky tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jasné uvedenie elektronickej 
polohy týchto informácií, najmä presnej 
adresy alebo adries URL, a v prípade 
potreby aj dodatočné informácie 
umožňujúce identifikáciu nezákonného 
obsahu;

b) dostatočne presné a náležite 
podložené informácie, ktoré umožnia 
obozretnému hospodárskemu subjektu 
uvážlivo identifikovať nezákonný obsah;

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenia, ktoré obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

3. Oznámenia, ktoré sú primerane 
presné, opodstatnené a obsahujú prvky 
uvedené v odseku 2, sa považujú za 
oznámenia, ktoré vedú na účely článku 5 k 
získaniu skutočnej vedomosti alebo 
povedomia, pokiaľ ide o dotknutú 
konkrétnu informáciu.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s 
informáciami, na ktoré sa oznámenie 

5. Poskytovateľ tiež bez zbytočného 
odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo 
subjektu, ktorého obsah bol odstránený 
alebo napadnutý, svoj krok v súvislosti s 
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vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 
rozhodnutím.

informáciami, na ktoré sa oznámenie 
vzťahuje, pričom poskytne informácie o 
prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto 
krokom, vrátane možnosti odpovedať, a to 
pokiaľ by to nebránilo predchádzaniu 
závažným trestným činom a ich stíhaniu. 
Poskytovateľ zabezpečí preskúmanie 
rozhodovacieho procesu a prijatie 
všetkých konečných krokov alebo opatrení 
kvalifikovanými pracovníkmi;

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

6. Poskytovatelia hostingových 
služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v 
rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 
dostanú, a včas, dôsledne a objektívne 
prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k 
informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú, 
a to v súlade s povinnosťou podľa článku 
5 ods. 1 písm. b) konať urýchlene v 
záujme odstránenia nezákonného obsahu 
alebo znemožnenia prístupu k nemu. Ak 
sa prijme rozhodnutie o odstránení 
informácií alebo znemožnení prístupu k 
nim, poskytovatelia hostingových služieb 
prijmú všetky potrebné opatrenia na to, 
aby zabránili opätovnému zobrazeniu 
rovnakého alebo porovnateľného 
nezákonného obsahu v rámci ich služieb. 
Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie 
používajú automatizované prostriedky, 
informácie o ich použití uvedú v oznámení 
uvedenom v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť alebo 
zablokovať nezákonné informácie, ktoré 
poskytol príjemca služby, musí tiež 
zabrániť opätovnému zobrazeniu týchto 
informácií. Toto rozhodnutie sa vzťahuje 
aj na konkrétne informácie, ktoré sú 
identické s oznámenými informáciami 
alebo porovnateľnými informáciami, 
ktoré zostávajú v podstate nezmenené v 
porovnaní s informáciami, ktoré boli 
predtým oznámené a odstránené alebo ku 
ktorým bol znemožnený prístup. 
Uplatňovanie tejto požiadavky nesmie 
viesť k všeobecnej povinnosti 
monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Tento článok sa nevzťahuje na 
redakčný obsah a služby, ktoré ponúka 
poskytovateľ mediálnych služieb určený v 
súlade s článkom 12.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6c. Rozhodnutie prijaté na základe 
oznámenia predloženého v súlade s 
článkom 14 ods. 1 chráni práva a 
oprávnené záujmy všetkých dotknutých 
strán, najmä ich základné práva 
zakotvené v charte, bez ohľadu na členský 
štát, v ktorom majú tieto strany sídlo alebo 
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bydlisko, a na dotknutú oblasť práva.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6d. Poskytovateľ hostingových služieb 
zabezpečí, aby spracovanie oznámení 
vykonávali kvalifikované osoby, ktorým sa 
poskytne primeraná počiatočná a 
priebežná odborná príprava o 
uplatniteľných právnych predpisoch a 
medzinárodných normách v oblasti 
ľudských práv, ako aj vhodné pracovné 
podmienky vrátane prípadnej odbornej 
podpory, kvalifikovanej psychologickej 
pomoci a právneho poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje najneskôr v čase odstránenia 
alebo znemožnenia prístupu o tomto 
rozhodnutí príjemcu a poskytne jasné a 
konkrétne odôvodnenie rozhodnutia.

1. Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne konkrétne informácie 
poskytnuté príjemcami služby odstrániť 
alebo k nim znemožniť prístup, bez ohľadu 
na prostriedky použité na odhalenie, 
identifikáciu alebo odstránenie týchto 
informácií alebo znemožnenie prístupu k 
nim a na dôvod svojho rozhodnutia 
informuje príjemcu a oznamovateľa o 
tomto rozhodnutí ihneď po odstránení 
alebo znemožnení prístupu a poskytne 
jasné a konkrétne odôvodnenie 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
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Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov pri 
prijímaní rozhodnutia vrátane informácií o 
tom, či sa rozhodnutie prijalo v súvislosti s 
obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

c) prípadne informácie o použití 
automatizovaných prostriedkov 
sprevádzajúcich rozhodnutie vrátane 
informácií o tom, či sa rozhodnutie prijalo 
v súvislosti s obsahom odhaleným alebo 
identifikovaným automatizovanými 
prostriedkami;

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Dôveryhodní oznamovatelia

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb prijmú potrebné technické a 
organizačné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa oznámenia predložené 
dôveryhodnými oznamovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne.
2. Štatút dôveryhodných 
oznamovateľov podľa tohto nariadenia 
udeľuje na žiadosť akýchkoľvek 
subjektov koordinátor digitálnych služieb 
členského štátu, v ktorom je žiadateľ 
usadený, ak žiadateľ preukázal, že spĺňa 
všetky tieto podmienky:
a) má osobitné odborné znalosti a 
spôsobilosť na účely odhaľovania, 
identifikácie a oznamovania nezákonného 
obsahu;
b) zastupuje kolektívne záujmy alebo 
má významný oprávnený záujem spolu s 
preukázanými odbornými znalosťami a 
preukázanými skúsenosťami s 
oznamovaním nezákonného obsahu s 
vysokou mierou presnosti, pričom je 
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nezávislý od akéhokoľvek poskytovateľa 
alebo platformy online hostingových 
služieb;
c) vykonáva aspoň časť svojich 
činností na účely včasného, dôsledného a 
objektívneho predkladania oznámení.
3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného oznamovateľa.
4. Komisia informácie uvedené v 
odseku 3 uverejní vo verejne dostupnej 
databáze, ktorú priebežne aktualizuje.
5. Ak má poskytovateľ hostingových 
služieb informácie o tom, že dôveryhodný 
oznamovateľ prostredníctvom 
mechanizmov uvedených v článku 14 
predložil značný počet nedostatočne 
presných alebo nedostatočne podložených 
oznámení, a to vrátane informácií 
zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút 
dôveryhodného oznamovateľa, pričom 
poskytne potrebné vysvetlenia a podporné 
dokumenty.
6. Ak koordinátor digitálnych 
služieb, ktorý subjektu udelil štatút 
dôveryhodného oznamovateľa, na základe 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe informácií získaných od tretích 
strán vrátane informácií poskytnutých 
poskytovateľom hostingových služieb 
podľa odseku 5 usúdi, že subjekt už 
nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2, 
tento štatút zruší. Pred zrušením štatútu 
poskytne koordinátor digitálnych služieb 
subjektu príležitosť reagovať na zistenia 
vyšetrovania a na zámer koordinátora 
zrušiť štatút subjektu ako dôveryhodného 
oznamovateľa.
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7. Komisia môže po konzultácii s 
výborom vydať usmernenia na pomoc 
online platformám a koordinátorom 
digitálnych služieb pri uplatňovaní 
odsekov 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby a osobám alebo 
subjektom, ktoré podali oznámenie, počas 
obdobia najmenej šiestich mesiacov od 
rozhodnutia uvedeného v tomto odseku 
prístup k účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení, 
obmedzení, preradení informácií alebo 
znemožnení prístupu k nim alebo o 
uplatnení iných sankcií za ich 
zverejnenie;

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu.

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu;

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozhodnutia nekonať po prijatí 
oznámenia.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, a to aj pre 
osoby so zdravotným postihnutím, 
používateľsky ústretové a 
nediskriminačné a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností. 
Online platformy uvedú vo svojich 
obchodných podmienkach rokovací 
poriadok svojho vnútorného systému 
riešenia sťažností jasným, používateľsky 
ústretovým a ľahko dostupným spôsobom, 
a to aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Online platformy zabezpečia, aby 5. Online platformy zabezpečia, aby 
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sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov.

sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov, ale aby 
podliehali primeranému ľudskému 
dohľadu a preskúmaniu kvalifikovanými 
pracovníkmi, ktorým sa poskytne 
primeraná počiatočná a priebežná 
odborná príprava o uplatniteľných 
právnych predpisoch vrátane prípadnej 
profesionálnej podpory, kvalifikovanej 
psychologickej pomoci a právneho 
poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjemcovia služieb, ktorých sa týkajú 
rozhodnutia uvedené v článku 17 ods. 1, 
majú právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
vybraným orgánom a sú viazané 
rozhodnutím, ktoré tento orgán prijme.

Príjemcovia služieb, ako aj jednotlivci a 
subjekty, ktoré podali oznámenie a 
ktorých sa týkajú rozhodnutia uvedené v 
článku 17 ods. 1, majú právo vybrať si na 
riešenie sporov týkajúcich sa týchto 
rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré nebolo 
možné vyriešiť prostredníctvom 
vnútorného systému vybavovania sťažností 
uvedeného v danom článku, akýkoľvek 
orgán mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 
cieľom vyriešiť spor online platformy v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie sporov je ľahko dostupné 
prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie;

c) riešenie sporov je ľahko dostupné 
prostredníctvom technológií elektronickej 
komunikácie, a to i pre osoby so 
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zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) je možné zaručiť anonymitu 
jednotlivcov zapojených do riešenia 
sporu;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je schopný vyriešiť spor rýchlym, 
účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v jednom úradnom 
jazyku Únie;

d) zabezpečuje urovnanie sporu 
rýchlym, účinným a nákladovo efektívnym 
spôsobom a aspoň v jednom úradnom 
jazyku Únie alebo na žiadosť príjemcu 
aspoň v anglickom jazyku;

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami.

e) riešenie sporov prebieha v súlade s 
jasnými a spravodlivými procesnými 
pravidlami, ktoré sú ľahko prístupné 
verejnosti;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ea) zabezpečuje, aby sa predbežné 
rozhodnutie prijalo v lehote siedmich dní 
od prijatia sťažnosti a aby bol výsledok 
urovnávania sporu k dispozícii v lehote 90 
kalendárnych dní odo dňa, keď orgán 
dostal úplný spis sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zastupuje kolektívne záujmy a nie 
je závislý od žiadnej online platformy;

b) zastupuje kolektívne záujmy, 
zabezpečuje nezávislé zastupovanie 
verejného záujmu a nie je závislý od 
žiadnej online platformy, politických strán 
či obchodného záujmu;

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa.

3. Koordinátori digitálnych služieb 
oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a 
adresy elektronickej pošty subjektov, 
ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút 
dôveryhodného oznamovateľa. 
Koordinátori digitálnych služieb vedú 
pravidelný dialóg s platformami a 
nositeľmi práv s cieľom zachovať 
presnosť a účinnosť systému 
dôveryhodných oznamovateľov.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
nedostatočne presných alebo nedostatočne 
podložených oznámení, a to vrátane 
informácií zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné 
vysvetlenia a podporné dokumenty.

5. Ak má online platforma informácie 
o tom, že dôveryhodný oznamovateľ 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 predložil značný počet 
neoprávnených, nedostatočne presných 
alebo nedostatočne podložených oznámení 
alebo oznámení týkajúcich sa zákonného 
obsahu, a to vrátane informácií 
zhromaždených v súvislosti so 
spracovaním sťažností prostredníctvom 
vnútorných systémov vybavovania 
sťažností uvedených v článku 17 ods. 3, 
oznámi tieto informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý udelil 
dotknutému subjektu štatút dôveryhodného 
oznamovateľa, a informuje o tom výbor a 
ďalších koordinátorov digitálnych služieb, 
pričom poskytne potrebné vysvetlenia a 
podporné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 
vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného nahlasovateľa.

6. Ak koordinátor digitálnych služieb, 
ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného 
oznamovateľa, na základe vyšetrovania z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
informácií získaných tretími stranami 
vrátane informácií poskytnutých online 
platformou podľa odseku 5 usúdi, že 
subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v 
odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením 
štatútu poskytne koordinátor digitálnych 
služieb subjektu príležitosť reagovať na 
zistenia vyšetrovania a na zámer 
koordinátora zrušiť štatút subjektu ako 
dôveryhodného oznamovateľa. Pred 
zrušením tohto štatútu koordinátor 
digitálnych služieb informuje výbor a 
ostatných koordinátorov digitálnych 
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služieb o rozhodnutí o zrušení.

Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia poskytovanie svojich služieb 
príjemcom služby, ktorí často poskytujú 
zjavne nezákonný obsah.

1. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
pozastavia alebo iným spôsobom obmedzia 
poskytovanie svojich služieb príjemcom 
služby, ktorí často poskytujú alebo šíria 
nezákonný obsah. Ak dôjde k 
opakovanému pozastaveniu služieb, 
poskytovatelia hostingových služieb musia 
prestať poskytovať svoje služby a – ak je 
to technicky možné – zavedú mechanizmy, 
ktoré zabránia opätovnej registrácii 
príjemcov služieb, ktorí často poskytujú 
alebo šíria nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
prerušia spracúvanie oznámení a sťažností 
podaných prostredníctvom mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení a 
interných systémov vybavovania sťažností 
uvedených v článkoch 14 a 17 
jednotlivcami alebo subjektmi či 
sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne 
neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.

2. Online platformy na primeraný čas 
a po vydaní predchádzajúceho varovania 
môžu prerušiť spracúvanie oznámení a 
sťažností podaných prostredníctvom 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení, interných systémov vybavovania 
sťažností a mimosúdnych orgánov na 
urovnávanie sporov uvedených v článkoch 
14, 17 a 18 jednotlivcami alebo subjektmi 
či sťažovateľmi, ktorí často alebo 
opakovane podávajú oznámenia alebo 
sťažnosti alebo iniciujú urovnania sporu, 
ktoré sú zjavne neopodstatnené.
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Pozmeňujúci návrh 138Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) absolútny počet položiek zjavne 
nezákonného obsahu alebo zjavne 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

a) absolútny počet položiek 
nezákonného obsahu alebo 
neopodstatnených oznámení alebo 
sťažností predložených v uplynulom roku;

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia.

4. Online platformy vo svojich 
obchodných podmienkach s náležitým 
zreteľom na svoje povinnosti podľa 
článku 12 ods. 2, najmä pokiaľ ide o 
uplatniteľné základné práva príjemcov 
služby zakotvené v charte, jasne a 
podrobne stanovia svoju politiku týkajúcu 
sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 
2, a to aj pokiaľ ide o skutočnosti a 
okolnosti, ktoré zohľadňujú pri 
posudzovaní toho, či určité správanie 
predstavuje zneužitie, a o trvanie 
pozastavenia, a ďalšie obmedzenia služieb 
uložené príjemcom služby.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte pozastavení uložených podľa 
článku 20, rozčlenených na pozastavenia 
uložené za poskytovanie zjavne 
nezákonného obsahu, predkladanie zjavne 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
zjavne neopodstatnených sťažností;

b) počte pozastavení alebo iných 
obmedzení poskytovania služieb uložených 
podľa článku 20, rozčlenených na 
pozastavenia uložené za poskytovanie 
nezákonného obsahu, predkladanie 
neopodstatnených oznámení a podávanie 
neopodstatnených sťažností predložených 
samostatne identifikovanými 
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prostriedkami, a to prostredníctvom 
mimosúdnych sporov, mechanizmov 
oznamovania a prijímania opatrení alebo 
príkazov súdneho alebo správneho 
orgánu;

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) akomkoľvek použití automatických 
prostriedkov na účely moderovania obsahu 
s uvedením presných účelov, ukazovateľov 
presnosti automatizovaných prostriedkov 
pri plnení týchto účelov a akýchkoľvek 
uplatnených záruk.

c) akomkoľvek použití automatických 
prostriedkov na účely moderovania obsahu 
s uvedením presných účelov, ukazovateľov 
presnosti automatizovaných prostriedkov 
pri plnení týchto účelov a akýchkoľvek 
uplatnených záruk vrátane ľudského 
dohľadu a prijatých rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Online platformy, ktoré používajú 
odporúčacie systémy, vo svojich 
obchodných podmienkach jasným, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré majú 
príjemcovia služby na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie 
je založená na profilovaní v zmysle článku 
4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.
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Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je podľa odseku 1 dostupných viacero 
možností, veľmi veľké online platformy 
poskytnú vo svojom online rozhraní 
ľahko dostupnú funkciu, ktorá príjemcovi 
služby umožní kedykoľvek si vybrať a 
zmeniť uprednostňovanú možnosť pre 
každý z odporúčajúcich systémov 
určujúcu relatívne poradie informácií, 
ktoré sa mu predkladajú.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje, a 
reklamnú agentúru alebo vydavateľov 
spravujúcich reklamu, vrátane kritérií, 
ktoré používajú služby platforiem týkajúce 
sa reklamných technológií, ako sú cenové 
mechanizmy, reklamné aukcie a ich váha, 
poplatky účtované reklamnými burzami a 
totožnosť fyzických alebo právnických 
osôb zodpovedných za možný 
automatizovaný systém;

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmysluplné informácie o hlavných 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje.

c) zmysluplné informácie o 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje, 
vrátane toho, ako sú informácie zoradené 
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a priorizované algoritmickým 
navrhovaním na používateľských online 
rozhraniach jednoducho zrozumiteľným 
spôsobom;

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
automaticky zabezpečujú, aby príjemcovia 
ich služieb neboli vystavení cielenej, 
mikrocielenej a behaviorálnej reklame, 
pokiaľ príjemca služby neposkytne 
výslovný súhlas prostredníctvom 
dobrovoľnej účasti.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o požiadavky stanovené v 
písmenách b) a c), poskytovatelia 
sprostredkovateľských online reklamných 
služieb musia zabezpečiť prenos 
informácií, ktoré majú k dispozícii, 
príjemcom služby.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Dodatočné požiadavky na náležitú 

starostlivosť pre online trhy
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Online trhy prijímajú primerané 
preventívne opatrenia, ako sú pravidelné 
kontroly produktov a služieb dostupných 
na ich platformách, s cieľom 
identifikovať produkty alebo služby, ktoré 
nie sú v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom, a prijmú potrebné 
opatrenia na čiastočné alebo úplné 
pozastavenie činnosti obchodníkov 
porušujúcich právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii a predkladajú správu o 
tomto posúdení rizika príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v 
ktorom je ich právny zástupca usadený. 
Toto posúdenie rizika musí byť špecifické 
z hľadiska ich služieb a musí zahŕňať tieto 
systémové riziká:

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) šírenie nezákonného obsahu 
prostredníctvom ich služieb;

a) šírenie a zvýrazňovanie 
nezákonného obsahu prostredníctvom ich 
služieb;
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Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 
charty;

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv, a to aj na 
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie vrátane 
slobody a plurality médií, slobody umenia 
a vedeckého bádania a práva na 
vzdelanie, zákazu diskriminácie a práv 
dieťaťa, ako sú zakotvené v charte;

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, 
a to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) akýkoľvek negatívny vplyv na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo rizík uvedených v odseku 1 
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uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

vrátane možného rýchleho a rozsiahleho 
šírenia nezákonného obsahu a informácií, 
ktoré nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami. Veľmi veľké online 
platformy zabezpečia, aby sa ich 
obchodné podmienky, ako aj ďalšie 
politiky, postupy, opatrenia a nástroje 
používané na účely moderovania obsahu 
uplatňovali a presadzovali takým 
spôsobom, aby sa zakázalo akékoľvek 
odstránenie a zablokovanie obsahu a 
služieb z účtu uznávaného poskytovateľa 
mediálnych služieb v zmysle článku 1 ods. 
1 písm. a) smernice (EÚ) 2018/1808, ako 
aj znemožnenie prístupu k nim alebo 
akýkoľvek iný zásah do nich.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým rizikám zisteným podľa 
článku 26. Takéto opatrenia môžu podľa 
potreby zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú;

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú, 
obmedzenie šíriteľov dezinformácií a 
zavedenie finančných sankcií za šírenie 
falošných správ a obmedzenie dosahu 
reklamy a inzercie identifikovaných ako 
rizikové podľa článku 26;
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Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) nadviazanie alebo úpravu 
spolupráce s poskytovateľmi mediálnych 
služieb;

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o voľbe opatrení zostáva na 
platforme.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa 
systémových rizík nahlásených veľmi 
veľkými online platformami alebo 
identifikovaných prostredníctvom iných 
informačných zdrojov, najmä tých, ktoré sa 
poskytujú v súlade s článkami 31 a 33;

a) identifikáciu a posúdenie 
najvýznamnejších a opakujúcich sa rizík 
nahlásených veľmi veľkými online 
platformami alebo identifikovaných 
prostredníctvom iných informačných 
zdrojov, najmä tých, ktoré sa poskytujú v 
súlade s článkami 31 a 33;

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v spolupráci s 3. Komisia v spolupráci s 
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koordinátormi digitálnych služieb vydať 
všeobecné usmernenia o uplatňovaní 
odseku 1 v súvislosti so špecifickými 
rizikami, najmä s cieľom predstaviť 
najlepšie postupy a odporučiť možné 
opatrenia, pričom náležite zohľadní možné 
dôsledky opatrení na základné práva 
všetkých zúčastnených strán zakotvené v 
charte. Pri príprave týchto usmernení 
Komisia uskutoční verejné konzultácie.

koordinátormi digitálnych služieb vydáva 
usmernenia o uplatňovaní odseku 1 v 
súvislosti so špecifickými rizikami, najmä 
s cieľom predstaviť najlepšie postupy a 
odporučiť možné opatrenia, pričom 
náležite zohľadní možné dôsledky opatrení 
na základné práva všetkých zúčastnených 
strán zakotvené v charte. Pri príprave 
týchto usmernení Komisia uskutoční 
verejné konzultácie.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň raz ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

1. Veľmi veľké online platformy sa 
aspoň dvakrát ročne na vlastné náklady 
podrobia auditu s cieľom posúdiť 
dodržiavanie:

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré používajú odporúčacie systémy, vo 
svojich obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie je 
založená na profilovaní v zmysle článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

1. Parametre používané v 
odporúčacích systémoch musia byť 
nastavené tak, aby znižovali potenciálne 
skreslenia a aby neboli diskriminačné a 
aby boli prispôsobiteľné. Online 
platformy, ktoré používajú odporúčacie 
systémy, vo svojich obchodných 
podmienkach a na určenej webovej 
stránke, ktorá je jednoducho prístupná, 
jasným, prístupným a pre všetkých ľahko 
zrozumiteľným spôsobom osobitne uvedú 
informácie týkajúce sa úlohy a 
fungovania odporúčacích systémov a 
hlavné parametre používané v ich 
odporúčacích systémoch a  ponúknu 
kontrolu s možnosťami, ktoré majú 
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príjemcovia služby k dispozícii na úpravu 
alebo ovplyvňovanie tých parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane možností, ktoré nie sú založené na 
profilovaní v zmysle článku 4 ods. 4 
nariadenia (EÚ) 2016/679. Online 
platformy zabezpečia, aby možnosť 
aktivovaná v predvolenom nastavení pre 
príjemcu služby nebola založená na 
profilovaní.
Popri povinnostiach stanovených v tomto 
odseku prvom pododseku môžu veľmi 
veľké online platformy príjemcom služby 
ponúknuť možnosť výberu použitia 
odporúčacích systémov od 
poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami, 
ak sú k dispozícii. V týchto prípadoch sa 
tretím stranám poskytne prístup k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým 
funkciám, ktoré sú dostupné alebo 
používané pri poskytovaní vlastných 
odporúčacích systémov zo strany 
platformy. Akékoľvek spracúvanie 
osobných údajov súvisiacich s týmito 
činnosťami musí byť v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, najmä s 
článkom 6 ods. 1 písm. a) a článkom 5 
ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú možnosť 
pre každý z odporúčajúcich systémov 
určujúcu relatívne poradie informácií, ktoré 
sa mu predkladajú.

2. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko a zrozumiteľne dostupnú 
funkciu, ktorá príjemcovi služby umožní 
kedykoľvek si vybrať a zmeniť 
uprednostňovanú možnosť pre každý z 
odporúčacích systémov určujúcu relatívne 
poradie informácií, ktoré sa mu 
predkladajú. Keď používateľ vytvorí účet, 
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nastavenia pre odporúčacie systémy sú 
štandardné a nie na základe profilovania 
a používateľovi poskytnú ľahko 
zrozumiteľným spôsobom možnosť 
nastaviť hlavné parametre, ktoré sa majú 
použiť v odporúčacích systémoch.

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby ich online rozhranie bolo 
navrhnuté tak, aby nevznikalo riziko 
zavádzania príjemcov služby alebo ich 
manipulácie.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní zverejnia archív 
obsahujúci informácie uvedené v odseku 2, 
a to v období do jedného roka od 
posledného zobrazenia danej reklamy v 
online rozhraní. Zabezpečia, aby archív 
neobsahoval žiadne osobné údaje 
príjemcov služby, ktorým sa reklama 
zobrazovala alebo mohla zobraziť.

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré vo svojich online rozhraniach 
zobrazujú reklamu, zostavia a 
prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní zverejnia ľahko 
dostupný a funkčný archív s možnosťou 
vyhľadávania obsahujúci informácie 
uvedené v odseku 2, a to v období do 
jedného roka od posledného zobrazenia 
danej reklamy v online rozhraní. 
Zabezpečia, aby archív neobsahoval žiadne 
osobné údaje príjemcov služby, ktorým sa 
reklama zobrazovala alebo mohla zobraziť.

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzickú alebo právnickú osobu, v 
mene ktorej sa reklama zobrazuje;

b) fyzickú alebo právnickú osobu, 
v mene ktorej sa reklama zobrazuje 
a fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
túto reklamu financuje;

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 
viacerým konkrétnym skupinám príjemcov 
služby, a ak áno, hlavné parametre použité 
na tento účel;

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať alebo mala byť skrytá 
osobitne jednej alebo viacerým 
konkrétnym skupinám príjemcov služby, a 
ak áno, hlavné parametre použité na tento 
účel;

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) celkový počet oslovených 
príjemcov služby a prípadne súhrnné počty 
za skupinu alebo skupiny príjemcov, 
ktorým bola reklama konkrétne určená.

e) celkový počet oslovených 
príjemcov služby a prípadne súhrnné počty 
za skupinu alebo skupiny príjemcov, 
ktorým bola reklama konkrétne určená;

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) informácia o tom, či reklama bola 
označená, moderovaná alebo odstránená.
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Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
v primeranej lehote uvedenej v žiadosti 
poskytnú veľmi veľké online platformy 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisii prístup k údajom, 
ktoré sú potrebné na monitorovanie a 
posúdenie dodržiavania tohto nariadenia. 
Koordinátor digitálnych služieb a Komisia 
používajú tieto údaje len na uvedené účely.

1. Na základe odôvodnenej žiadosti a 
bez zbytočného odkladu poskytnú veľmi 
veľké online platformy koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia alebo 
Komisii plný prístup ku všetkým 
dostupným a relevantným údajom, ktoré 
sú potrebné na monitorovanie a posúdenie 
dodržiavania tohto nariadenia. Koordinátor 
digitálnych služieb a Komisia používajú 
tieto údaje len na uvedené účely.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej 
lehote uvedenej v žiadosti prístup k 
údajom prevereným výskumným 
pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky 
uvedené v odseku 4 tohto článku, a to 
výlučne na účely vykonávania výskumu, 
ktorý prispieva k identifikácii a 
pochopeniu systémových rizík 
stanovených v článku 26 ods. 1.

2. Pokiaľ ide o systémy moderovania 
a odporúčacie systémy, veľmi veľké 
online platformy koordinátorovi 
digitálnych služieb alebo Komisii alebo 
obom na požiadanie poskytnú prístup k 
algoritmom tým, že poskytnú príslušný 
zdrojový kód a súvisiace dáta, ktoré 
umožnia zistiť možnú zaujatosť. Pri 
zverejňovaní týchto údajov majú veľmi 
veľké online platformy povinnosť 
vysvetliteľnosti a zabezpečujú úzku 
spoluprácu s koordinátorom digitálnych 
služieb alebo Komisiou, aby boli systémy 
moderovania a odporúčacie systémy v 
plnej miere zrozumiteľné. Ak sa zistí 
zaujatosť, veľmi veľké online platformy 
ju urýchlene opravia podľa požiadaviek 
koordinátora digitálnych služieb alebo 
Komisie. Veľmi veľké online platformy 
musia byť schopné preukázať súlad s 
požiadavkami stanovenými v tomto článku 
v každom kroku procesu.
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Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť 
pridružení k akademickým inštitúciám, 
nezávislí od obchodných záujmov, musia 
mať preukázateľné doklady o odbornosti 
v oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 172

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 
poskytovať 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 odseku 1, ako aj 
účely, na ktoré sa údaje môžu použiť. V 
uvedených delegovaných aktoch sa 
stanovia osobitné podmienky, za ktorých 
sa takéto zdieľanie údajov s 
koordinátorom digitálnych služieb alebo 
Komisiou 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.
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Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o 
zmenu žiadosti, ak sa domnieva, že nie je 
schopná poskytnúť prístup k 
požadovaným údajom z jedného z týchto 
dvoch dôvodov:

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Žiadosti o zmenu podľa odseku 6 
písm. b) musia obsahovať návrhy na 
jeden alebo viacero alternatívnych 
prostriedkov, ktorými možno poskytnúť 
prístup k požadovaným údajom alebo 
iným údajom, ktoré sú vhodné a 
dostatočné na účely žiadosti.

vypúšťa sa

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia rozhodnú o 
žiadosti o zmenu do 15 dní a oznámia 
veľmi veľkej online platforme svoje 
rozhodnutie a prípadne zmenenú žiadosť 
a novú lehotu na jej vybavenie.
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Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Článok 31 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31a
1. Na základe žiadosti koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
alebo Komisie poskytnú veľmi veľké 
online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v 
odseku 4 tohto článku, a to výlučne na 
účely vykonávania výskumu, ktorý 
prispieva k identifikácii a pochopeniu 
systémových rizík stanovených v článku 
26 ods. 1.
2. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť 
pridružení k akademickým inštitúciám, 
médiám, organizáciám občianskej 
spoločnosti alebo medzinárodným 
organizáciám zastupujúcim verejný 
záujem, nezávislí od obchodných záujmov, 
musia mať preukázateľné doklady o 
odbornosti v oblastiach súvisiacich so 
skúmanými rizikami alebo v súvisiacich 
výskumných metodikách a musia sa 
zaviazať a byť schopní zachovávať 
osobitné požiadavky na bezpečnosť a 
dôvernosť údajov podľa jednotlivých 
žiadostí.
3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom 
online databáz alebo aplikačných 
programovacích rozhraní.
4. Komisia po porade s výborom 
prijme delegované akty, ktorými sa 
stanovia technické podmienky, za ktorých 
veľmi veľké online platformy majú 
poskytovať údaje podľa odsekov 1 a 2, 
ako aj účely, na ktoré sa údaje môžu 
použiť. V uvedených delegovaných aktoch 
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sa stanovia osobitné podmienky, za 
ktorých sa takéto poskytovanie údajov 
prevereným výskumným pracovníkom 
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. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o 
zmenu žiadosti, ak sa domnieva, že nie je 
schopná poskytnúť prístup k údajom 
požadovaným preverenými výskumnými 
pracovníkmi z jedného z týchto dvoch 
dôvodov:
a) nemá k údajom prístup;
b) poskytnutie prístupu k údajom 
povedie k značnému oslabeniu 
bezpečnosti jej služby alebo ochrany 
dôverných informácií, najmä obchodného 
tajomstva, za výnimočných okolností, ak 
je to odôvodnené povinnosťou podľa 
článku 18 smernice (EÚ) 2020/0359 a 
článku 32 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 
2016/679.
6. Žiadosti o zmenu podľa odseku 5 
písm. b) musia obsahovať návrhy na 
jeden alebo viacero alternatívnych 
prostriedkov, ktorými možno poskytnúť 
prístup k požadovaným údajom alebo 
iným údajom, ktoré sú vhodné a 
dostatočné na účely žiadosti.
Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia rozhodnú o 
žiadosti o zmenu do 15 dní a oznámia 
veľmi veľkej online platforme svoje 
rozhodnutie a prípadne zmenenú žiadosť 
a novú lehotu na jej vybavenie.
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Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
vymenujú jedného alebo viacerých 
pracovníkov zodpovedných za 
monitorovanie dodržiavania ich súladu s 
týmto nariadením.

1. Veľmi veľké online platformy 
vymenujú za každý členský štát v jeho 
úradnom jazyku jedného alebo viacerých 
pracovníkov zodpovedných za 
monitorovanie dodržiavania súladu s týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každých šesť mesiacov.

1. Veľmi veľké online platformy 
uverejňujú správy uvedené v článku 13 do 
šiestich mesiacov od dátumu uplatňovania 
uvedeného v článku 25 ods. 4 a potom 
každých šesť mesiacov. Správy obsahujú 
informácie rozčlenené podľa členských 
štátov a poskytujú informácie o ľudských 
a technických zdrojoch vyčlenených na 
účely moderovania obsahu pre každý 
úradný jazyk Únie.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Požiadavky na prístupnosť

1. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré ponúkajú služby v Únii, zabezpečia, 
aby navrhovali a poskytovali služby v 
súlade s požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v oddiele III, oddiele IV, 
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oddiele VI a oddiele VII prílohy I k 
smernici (EÚ) 2019/882.
2. Veľmi veľké online platformy 
vypracujú potrebné informácie v súlade s 
prílohou V k smernici (EÚ) 2019/882 a 
vysvetlia, ako tieto služby spĺňajú 
uplatniteľné požiadavky na prístupnosť. 
Tieto informácie sa verejnosti 
sprístupňujú písomne a ústne, a to aj 
spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb uchovávajú 
tieto informácie počas doby 
prevádzkovania služby.
3. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia, aby informácie a opatrenia 
stanovené podľa článku 10, článku 12 
ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 14 ods. 1 
a 5, článku 15 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 1, 
2 a 4, článku 23 ods. 2, článku 24, článku 
29 ods. 1 a 2, článku 30 ods. 1 a článku 33 
ods. 1 boli sprístupnené tak, aby ich bolo 
ľahké vyhľadať a aby boli prístupné 
osobám so zdravotným postihnutím.
4. Veľmi veľké online platformy, 
ktoré ponúkajú služby v Únii, zabezpečia 
zavedenie postupov tak, aby bolo 
poskytovanie služieb v súlade s 
uplatniteľnými požiadavkami na 
prístupnosť.
5. V prípade nesúladu poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb prijmú 
nápravné opatrenia potrebné na 
zosúladenie služby s uplatniteľnými 
požiadavkami na prístupnosť a 
bezodkladne informujú koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
alebo iný príslušný vnútroštátny orgán 
členského štátu, v ktorom sa služba 
poskytuje.
6. Veľmi veľké online platformy 
spolupracujú s príslušným orgánom alebo 
koordinátorom digitálnych služieb na 
základe odôvodnenej žiadosti a poskytujú 
mu všetky informácie potrebné na 
preukázanie súladu služby s 
uplatniteľnými požiadavkami na 
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prístupnosť.
7. Predpokladá sa, že veľmi veľké 
online platformy fungujú v súlade s 
požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v tomto nariadení, ak sú v 
súlade s harmonizovanými normami 
alebo ich časťami, na ktoré boli 
uverejnené odkazy v Úradnom vestníku 
Európskej únie.
8. Predpokladá sa, že veľmi veľké 
online platformy, ktoré sú v súlade s 
technickými špecifikáciami alebo ich 
časťami prijatými v smernici (EÚ) 
2019/882, sú v súlade s požiadavkami na 
prístupnosť stanovenými v tomto 
nariadení, pokiaľ sa tieto technické 
špecifikácie alebo ich časti vzťahujú na 
tieto požiadavky.
9. Veľmi veľké online platformy 
najmenej raz ročne podávajú 
koordinátorom digitálnych služieb alebo 
iným príslušným orgánom správu o ich 
povinnosti zabezpečiť prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím, ako sa 
vyžaduje v tomto nariadení.
10. Okrem informácií uvedených v 
článku 44 ods. 2 správy koordinátorov 
digitálnych služieb o činnosti obsahujú 
opatrenia prijaté podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor žiadajú a koordinujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
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hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže vyzvať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a iné zainteresované strany, 
aby sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

2. Ak sa vyskytne riziko v zmysle 
článku 26 ods. 1, ktoré sa týka viacerých 
veľmi veľkých online platforiem, Komisia 
vyzve príslušné veľmi veľké online 
platformy, ďalšie veľmi veľké online 
platformy, iné online platformy a prípadne 
iných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ako aj 
organizácie občianskej spoločnosti, 
Európsky parlament a iné zainteresované 
strany, aby sa zúčastnili na vypracúvaní 
kódexov správania, v ktorých sa okrem 
iného stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na zabezpečenie 
toho, aby sa v kódexoch správania jasne 
stanovili ich ciele, aby obsahovali kľúčové 
ukazovatele výkonnosti na meranie 
dosahovania týchto cieľov a aby sa v nich 
náležite zohľadnili potreby a záujmy 
všetkých zainteresovaných strán na úrovni 
Únie vrátane občanov. Komisia a výbor sa 
tiež zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
účastníci pravidelne podávali Komisii a 
svojim koordinátorom digitálnych služieb 

3. Pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 sa 
Komisia a výbor zamerajú na zabezpečenie 
toho, aby sa v kódexoch správania jasne 
stanovili ich ciele, aby obsahovali 
overiteľné kľúčové ukazovatele 
výkonnosti na meranie dosahovania týchto 
cieľov, aby boli zavedené nezávislé 
systémy monitorovania a auditu a aby sa v 
nich náležite zohľadnili potreby a záujmy 
všetkých zainteresovaných strán na úrovni 
Únie vrátane občanov. Komisia a výbor sa 
tiež zamerajú na zabezpečenie toho, aby 
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v mieste usadenia správy o všetkých 
prijatých opatreniach a ich výsledkoch 
meraných na základe kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, ktoré obsahujú.

účastníci pravidelne a v dobrej viere 
podávali Komisii a svojim koordinátorom 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
správy o všetkých prijatých opatreniach a 
ich výsledkoch meraných na základe 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré 
obsahujú.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia.

4. Komisia a výbor posúdia, či kódexy 
správania spĺňajú ciele uvedené v odsekoch 
1 a 3, a dosahovanie ich cieľov pravidelne 
monitorujú a vyhodnocujú. Svoje závery 
uverejnia a požiadajú príslušné 
organizácie, aby zodpovedajúcim 
spôsobom zmenili svoje kódexy správania.

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zobrazovanie neprehliadnuteľných 
informácií o krízovej situácii 
poskytovaných orgánmi členských štátov 
alebo na úrovni Únie;

a) zobrazovanie významných 
informácií o krízovej situácii 
poskytovaných orgánmi členských štátov 
alebo na úrovni Únie, ktoré sú prístupné aj 
osobám so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opatrenia na zabezpečenie 
prístupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím počas vykonávania krízových 
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protokolov, a to aj poskytnutím 
dostupného opisu týchto protokolov;

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
koordinátori digitálnych služieb vykonávali 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia 
nestranne, transparentne a včas. Členské 
štáty zabezpečia, aby ich koordinátori 
digitálnych služieb mali na vykonávanie 
svojich úloh primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje. Členské štáty zabezpečia, 
aby ich koordinátori digitálnych služieb 
boli právne oddelení od vlády a funkčne 
nezávislí od svojich príslušných vlád a od 
akýchkoľvek iných verejných alebo 
súkromných subjektov. 

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú žiadať ani prijímať pokyny od 
žiadneho iného verejného orgánu ani od 
žiadneho súkromného subjektu.

2. Pri plnení svojich úloh a 
vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením konajú koordinátori 
digitálnych služieb úplne nezávisle. Nesmú 
podliehať žiadnemu vonkajšiemu vplyvu, 
či už priamemu alebo nepriamemu, a 
nesmú žiadať ani prijímať pokyny od 
žiadneho verejného orgánu ani od žiadneho 
súkromného subjektu. 

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1
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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, ako aj iné strany, ktoré 
majú oprávnený záujem a spĺňajú 
príslušné kritériá odbornosti a nezávislosti 
od akéhokoľvek iného poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb, majú 
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.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členské štáty zavedú zrýchlené 
konania, v rámci ktorých sa príkaz vydaný 
súdom alebo príslušným správnym 
orgánom v inom členskom štáte proti 
poskytovateľovi sprostredkovateľských 
služieb, ktorého služby sa používajú na 
šírenie nezákonného obsahu, môže použiť 
ako základ pre súdny alebo správny príkaz 
v členskom štáte proti podobným 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb, ktorých služba sa používa na 
šírenie rovnakého nezákonného obsahu 
Vnútroštátni koordinátori digitálnych 
služieb zverejňujú rozhodnutia súdnych 
alebo správnych orgánov, ktoré im 
poskytli iní koordinátori digitálnych 
služieb podľa článku 8 tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak najmenej traja koordinátori 
digitálnych služieb alebo výbor zistia 
spoločný vzorec nerešpektovania príkazov 
vydaných podľa článkov 8 a 9 vo vzťahu 
k tomu istému poskytovateľovi, môžu 
požiadať Komisiu, aby bez ohľadu na 
veľkosť online platformy začala konanie 
týkajúce sa možného prijatia rozhodnutí 
podľa článkov 58 a 59 tohto nariadenia. 
Takáto žiadosť obsahuje informácie 
uvedené v článku 45 ods. 2 písm. a) a c) a 
všetky relevantné informácie týkajúce sa 
príkazov prijatých podľa článkov 8 alebo 
9 a ich nerešpektovania.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, najmä zástupcovia európskych 
regulačných sietí nezávislých národných 
regulačných orgánov či subjektov, alebo 
zástupcovia z oboch oblastí. Ak sa na 
zasadnutiach výboru prerokúvajú otázky 
relevantné pre iné vnútroštátne orgány, na 
zasadnutia môžu byť pozvané aj tieto 
orgány.
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Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie. Opatrenia 
stanovené v akčnom pláne môžu v prípade 
potreby zahŕňať účasť na kódexe 
správania podľa článku 35.

2. Pri oznamovaní rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 prvom pododseku 
dotknutej veľmi veľkej online platforme ju 
koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia požiada, aby do jedného mesiaca 
od tohto rozhodnutia vypracovala a 
oznámila koordinátorovi digitálnych 
služieb v mieste usadenia, Komisii a 
výboru akčný plán, v ktorom sa uvedie, 
ako má táto platforma v úmysle ukončiť 
alebo napraviť porušenie. Opatrenia 
stanovené v akčnom pláne v prípade 
potreby zahŕňajú účasť na kódexe 
správania podľa článku 35.

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia pochybnosti o tom, či sú 
opatrenia vhodné na to, aby ukončili alebo 
napravili porušenie, môže požiadať 
príslušnú veľmi veľkú online platformu, 
aby sa podrobila dodatočnému 
nezávislému auditu na posúdenie účinnosti 
týchto opatrení pri ukončení alebo náprave 
porušenia. V takom prípade táto platforma 
do štyroch mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v prvom pododseku zašle 
uvedenému koordinátorovi digitálnych 
služieb, Komisii a výboru audítorskú 
správu. Pri požiadavke vykonať takýto 
dodatočný audit môže koordinátor 
digitálnych služieb určiť konkrétnu 
audítorskú organizáciu, ktorá má na 
náklady príslušnej platformy audit 
uskutočniť a ktorú vyberie na základe 
kritérií stanovených v článku 28 ods. 2.

Ak má koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia pochybnosti o tom, či sú 
opatrenia vhodné na to, aby ukončili alebo 
napravili porušenie, požiada príslušnú 
veľmi veľkú online platformu, aby sa 
podrobila dodatočnému nezávislému auditu 
na posúdenie účinnosti týchto opatrení pri 
ukončení alebo náprave porušenia. V 
takom prípade táto platforma do dvoch 
mesiacov od rozhodnutia uvedeného v 
prvom pododseku zašle uvedenému 
koordinátorovi digitálnych služieb, 
Komisii a výboru audítorskú správu. Pri 
požiadavke vykonať takýto dodatočný 
audit môže koordinátor digitálnych služieb 
určiť konkrétnu audítorskú organizáciu, 
ktorá má na náklady príslušnej platformy 
audit uskutočniť a ktorú vyberie na základe 
kritérií stanovených v článku 28 ods. 2.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami 
(akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jadwiga Wiśniewska

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Internet sa stáva čoraz dôležitejšou črtou nášho každodenného života. Pomáha nám mnohými 
spôsobmi, ale umožňuje aj nové spôsoby zneužívania jeho používateľov, a to inými 
používateľmi, ako aj online platformami, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri spájaní ľudí. 
Pandémia ochorenia COVID-19 len prehĺbila oba trendy, teda pozitívny trend používania 
online prostredia na uľahčenie nášho pracovného a každodenného života a negatívny trend 
rastúceho násilia na internete a používania internetu na páchanie závažných trestných činov, 
ako je obchodovanie s ľuďmi alebo zneužívanie detí. 

Tieto negatívne trendy postihujú najmä ženy. To vedie k veľmi negatívnym dôsledkom na 
osobnej (mentálne zdravie), sociálnej (nedostatok plnej digitálnej inklúzie) a hospodárskej 
(nevyužitý potenciál) úrovni. Ženy sú často odrádzané od toho, aby v plnej miere využívali 
digitálne riešenia, čo platí najmä pre ženy v politike a iných vysoko viditeľných profesiách. 
Okrem toho sa online nástroje čoraz častejšie používajú na páchanie závažných trestných 
činov, ako je obchodovanie s ľuďmi, kde väčšinu obetí tvoria ženy alebo deti.

Návrh Komisie o jednotnom trhu s digitálnymi službami (tzv. akt o digitálnych službách, 
DSA) už obsahuje niekoľko užitočných riešení. Oprávnene sa v ňom rozlišuje medzi veľmi 
veľkými online platformami, ktoré majú obrovský vplyv na milióny ľudí, a inými 
poskytovateľmi služieb, pričom viac povinností ukladá veľmi veľkým online platformám. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že návrh nedostatočne 
zohľadňuje niektoré osobitné zraniteľnosti žien, a preto navrhuje klásť väčší dôraz na ich 
situáciu, najmä v odôvodneniach návrhu. V prípade veľmi veľkých online platforiem 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby nielenže boli povinné odhaliť 
svoje algoritmy používateľom, ale aby ich aj pravidelne preskúmavali s cieľom 
minimalizovať negatívne účinky na používateľov. Tieto negatívne účinky možno chápať aj 
ako prehlbujúce sa problémy, ktorým čelia, napríklad depresia alebo závislosti. Veľmi veľké 
online platformy by mali mať povinnosť snažiť sa vyhnúť tomu, aby ich vystavili obsahu, 
ktorý by mohol viesť k prehlbovaniu ich problémov. Dohľad nad ich činnosťami by mali 
posilniť aj členské štáty, pričom by sa mal zohľadniť ich sociálno-kultúrny kontext a príslušné 
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právne predpisy. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko však poukazuje aj na určité obavy, pokiaľ 
ide o slobodu prejavu. Uvedomuje si, že regulácia online prostredia musí byť vždy vyvážená 
významnou hodnotou toho, že ľudí treba nechať vyjadriť ich názory. A hoci táto sloboda nie 
je absolútna a nemožno ju zneužívať, na dosiahnutie dobrých riešení je potrebné starostlivo 
zvážiť obe hodnoty. Navrhuje preto len niekoľko zmien v návrhu Komisie, aby sa predišlo 
negatívnym dôsledkom na slobodu prejavu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v 
čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

(2) Až doteraz sa politika spoliehala 
na dobrovoľnú spoluprácu pri riešení 
týchto rizík a výziev. Keďže sa to ukázalo 
ako nedostatočné a neexistujú 
harmonizované pravidlá na úrovni Únie, 
pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, členské štáty 
v čoraz väčšej miere zavádzali vnútroštátne 
právne predpisy, ktorými predovšetkým 
poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb ukladajú povinnosť plniť 
požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo 
zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak 
sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná 
povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti 
na poskytovanie týchto služieb používa, 
tieto rozdielne vnútroštátne právne 
predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný 
trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa 
oblasť bez vnútorných hraníc, kde je 
zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a 
sloboda usadiť sa. Podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb by sa mali na celom vnútornom 
trhu harmonizovať, aby sa podnikom 
poskytol prístup na nové trhy a aby sa im 
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poskytli príležitosti využívať výhody 
vnútorného trhu, čím by sa zároveň 
spotrebiteľom a iným príjemcom služieb 
umožnil väčší výber.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie a 
iné osoby mohli uplatňovať svoje základné 
práva zaručené Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj slobodu podnikania a právo na 
nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb je nevyhnutné pre bezpečné, 
predvídateľné a dôveryhodné online 
prostredie a aj na to, aby občania Únie 
a iné osoby mohli uplatňovať svoje 
základné práva zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), najmä slobodu prejavu a právo 
na informácie, ako aj slobodu podnikania 
a právo na rodovú rovnosť 
a nediskrimináciu. Na uplatňovanie týchto 
práv musí byť online svet bezpečným 
priestorom, najmä pre ženy a dievčatá, 
kde sa každý môže voľne pohybovať. 
Preto sú nevyhnutné opatrenia na 
ochranu pred javmi ako online násilie, 
kybernetické prenasledovanie, 
obťažovanie, nenávistné prejavy 
a vykorisťovanie žien a dievčat a na 
predchádzanie týmto javom.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Rodová rovnosť je jednou zo 
základných hodnôt Únie (článok 2 
a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ)). Tieto ciele sú zakotvené aj 
v článku 21 Charty základných práv 



PE693.594v02-00 948/1008 RR\1246056SK.docx

SK

(ďalej len „charta“). V článku 8 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa Únii zveruje 
úloha odstraňovať nerovnosti 
a podporovať rovnoprávnosť medzi 
mužmi a ženami vo všetkých jej 
činnostiach a politikách. V záujme 
ochrany práv žien a boja proti online 
rodovo motivovanému násiliu by sa malo 
rešpektovať právo na rodovú rovnosť 
zásada uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti by sa mala uplatňovať vo 
všetkých politikách Únie vrátane 
regulácie fungovania vnútorného trhu 
a jeho digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Deti, najmä dievčatá, majú 
osobitné práva zakotvené v článku 24 
charty a v Dohovore Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa. 
Blaho dieťaťa by preto malo byť 
prvoradým hľadiskom vo všetkých 
záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Vo 
všeobecnej pripomienke k dohovoru 
UNCRC č. 25 o právach detí v súvislosti 
s digitálnym prostredím sa formálne 
stanovuje, ako sa tieto práva uplatňujú 
v digitálnom svete.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
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všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností.

všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností. Vzhľadom na to, že online 
platformy sú súčasťou nášho 
každodenného života a stali sa 
neodmysliteľnými, a to ešte viac počas 
pandémie, došlo aj k dramatickému 
nárastu rozšírenia nezákonného 
a škodlivého obsahu, ako napríklad 
materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí, online sexuálneho 
obťažovania, nezákonného zdieľania 
súkromných snímok a videí bez súhlasu, 
kybernetického násilia. Zaistenie 
bezpečného priestoru online znamená 
cielené opatrenia proti všetkým javom s 
negatívnym dosahom na náš spoločenský 
život, a to aj prostredníctvom 
očakávaného návrhu, ako pristupovať k 
škodlivému, ale nie nezákonnému online 
obsahu.

_________________ _________________
26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 
2015, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických predpisov a pravidiel 
vzťahujúcich sa na služby informačnej 
spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 
2015, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických predpisov a pravidiel 
vzťahujúcich sa na služby informačnej 
spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 
(navrhované nariadenie o teroristickom 
obsahu online), no nemalo by mať vplyv 
na uplatňovanie týchto pravidiel. Uvedené 
iné akty, ktoré sa vo vzťahu k všeobecne 
platnému rámcu stanovenému v tomto 
nariadení majú považovať za lex specialis, 
preto zostávajú týmto nariadením 
nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto 
nariadení sa však uplatňujú v súvislosti 
s otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi 
neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej 
miere, ako aj na otázky, v súvislosti 
s ktorými tieto iné akty ponechávajú 
členským štátom možnosť prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať 
pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva 
Únie upravujúcich určité aspekty 
poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s 
výnimkou zmien zavedených týmto 
nariadením), smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení 
zmien28 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 29 a 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady 2021/123229a, no nemalo by mať 
vplyv na uplatňovanie týchto pravidiel. 
Uvedené iné akty, ktoré sa vo vzťahu 
k všeobecne platnému rámcu stanovenému 
v tomto nariadení majú považovať za lex 
specialis, preto zostávajú týmto nariadením 
nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto 
nariadení sa však uplatňujú v súvislosti 
s otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi 
neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej 
miere, ako aj na otázky, v súvislosti 
s ktorými tieto iné akty ponechávajú 
členským štátom možnosť prijať určité 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

_________________ _________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách) (Text s významom 
pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie 
o teroristickom obsahu online.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 
o riešení šírenia teroristického obsahu 
online (Ú. v. EÚ L 172, 17.5.2021, s. 79).
29a Nariadenie Európskeho parlamentu A 
Rady (EÚ) 2021/1232 zo 14. júla 2021 
o dočasnej výnimke z určitých ustanovení 
smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide 
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o používanie technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných a iných údajov na účely boja 
proti online sexuálnemu zneužívaniu detí 
(Ú. v. EÚ L 274, 30.7.2021, s. 41). 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné, dostupné (a to aj 
pre osoby so zdravotným postihnutím) 
a dôveryhodné online prostredie by sa na 
účely tohto nariadenia pojem „nezákonný 
obsah“ mal vymedziť v širokom rozsahu, 
aby sa podporila všeobecná myšlienka, že 
to, čo je nezákonné offline, by malo byť 
nezákonné aj online. Tento pojem by sa 
mal vzťahovať na informácie súvisiace 
s nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 
sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy, materiál obsahujúci 
pohlavné zneužívanie detí alebo 
teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
obchodovanie s ľuďmi a online sexuálne 
násilie páchané na ženách a dievčatách, 
nútené sobáše, zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, 
doxing, šikanovanie, sexuálne vydieranie, 
tzv. grooming dospievajúcich, online 
sexuálne obťažovanie a iné formy rodovo 
motivovaného násilia, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
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chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Keďže neexistuje akceptované 
spoločné vymedzenie pojmu kybernetické 
násilie a nenávistné prejavy online proti 
ženám, ktoré by umožnilo jeho uznanie, je 
naliehavo potrebné vymedziť a prijať 
spoločné vymedzenie rôznych foriem 
násilia a nenávistných prejavov 
zameraných na ženy a sexuálne menšiny 
online, ktoré by slúžili ako základ 
právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Prístup k internetu sa rýchlo stáva 
nevyhnutnosťou pre hospodársky 
blahobyt. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, 
aby bol tento digitálny verejný priestor 
bezpečným miestom pre všetkých vrátane 
žien a dievčat, ktoré bude posilňovať ich 
postavenie. Online násilie je jav, ktorý 
treba riešiť v záujme bezpečnosti všetkých 
používateľov, hoci by sa mala osobitná 
pozornosť venovať boju proti násiliu 
páchanému na ženách a dievčatách a 
iným formám rodovo motivovaného 
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násilia. Nielenže spôsobuje psychologickú 
ujmu a fyzické utrpenie, ale zároveň 
odrádza obete od digitálnej účasti na 
politickom, spoločenskom, kultúrnom 
a hospodárskom živote a neprimerane 
postihuje ženy a dievčatá. Z dôkazov 
vyplýva, že ženy sú v priemere viac 
vystavené násiliu online než muži, najmä 
ženy zapojené do politických alebo iných 
foriem vysoko viditeľných činností. Z 
výskumu Svetovej zdravotníckej 
organizácie vyplýva, že každá tretia žena 
bude počas svojho života vystavená 
nejakej forme násilia, a napriek pomerne 
novému a rastúcemu javu internetového 
pripojenia sa odhaduje, že každá desiata 
žena vo veku od 15 rokov už zažila určitú 
formu kybernetického násilia. Prieskum 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva z roku 2014, ktorý bol 
najkomplexnejším na úrovni EÚ v tejto 
oblasti, poukázal na to, že každá desiata 
žena v EÚ vo veku 15 a viac rokov čelila 
online obťažovaniu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Pandémia ochorenia COVID-19 
mala významný vplyv takmer na všetky 
oblasti života vrátane organizovanej 
trestnej činnosti. Napríklad obchodníci s 
ľuďmi sa čoraz častejšie presúvajú do 
online priestoru v každej fáze 
obchodovania s ľuďmi. Využívajú 
digitálny priestor pri nábore a 
vykorisťovaní obetí, organizácii ich 
dopravy a ubytovania, propagácii obetí 
online a oslovovaní potenciálnych 
klientov, kontrole obetí, komunikácii 
medzi páchateľmi a ukrývaní príjmov z 
trestnej činnosti. Ďalšie formy 
organizovanej trestnej činnosti, ktoré 
uľahčujú digitálne nástroje, sú rôzne 
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druhy vykorisťovania, najmä na účely 
sexuálneho, ale aj pracovného 
vykorisťovania, núteného žobrania, 
nútených a zdanlivých manželstiev, 
odoberania orgánov, nezákonnej adopcie 
detí a nútených manželstiev.

Pozmeňujúci návrh 11

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 
bezpodmienečne odvolávať.

(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 a 
nediskriminačne. 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.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Keďže si uvedomuje, že 
sprostredkovateľské služby už uplatnili 
posúdenie rizika, stále existuje potenciál 
na zlepšenie bezpečnosti a ochrany 
všetkých používateľov, najmä detí, žien 
a iných zraniteľných skupín. 
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb, presnejšie online platformy 
a veľmi veľké online platformy by preto 
mali pravidelne hodnotiť svoje posúdenie 
rizika a v prípade potreby ho zlepšovať. 
Vzhľadom na význam poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb a ich 
potenciál ovplyvňovať sociálny život by sa 
mali uplatňovať spoločné pravidlá, podľa 
ktorých by sa malo riadiť správanie 
používateľov online. Každý poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb, na ktorého 
sa vzťahuje toto nariadenie, by mal 
povinne uplatňovať kódex správania.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so 
zákazom všeobecných povinností 
monitorovať informácie alebo aktívne 
zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Podmienkami a 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy 
konať proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 

(30) Príkazy konať proti nezákonnému 
obsahu alebo poskytovať informácie by sa 
mali vydávať v súlade s právom Únie, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, 
nariadením 2021/1232 a so zákazom 
všeobecných povinností monitorovať 
informácie alebo aktívne zisťovať 
skutočnosti alebo okolnosti, ktoré 
naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v 
tomto nariadení. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby príslušné orgány plnili 
svoje úlohy objektívnym, nezávislým 
a nediskriminačným spôsobom. 
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stanovujú podobné systémy konania proti 
konkrétnym druhom nezákonného obsahu, 
ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh 
nariadenia o riešení šírenia teroristického 
obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 
2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Podmienkami a požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na 
príkazy proti nezákonnému obsahu, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, ktorými sa 
stanovujú podobné systémy pre konanie 
proti špecifickým druhom nezákonného 
obsahu, ako je nariadenie (EÚ) 2021/784 o 
riešení šírenia teroristického obsahu online, 
nariadenie 2021/1232 alebo nariadenie 
(EÚ) 2017/2394, ktorým sa orgánom 
presadzovania práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú 
osobitné právomoci prikázať poskytovanie 
informácií, pričom podmienkami a 
požiadavkami, ktoré sa na príkazy na 
poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú 
dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa 
stanovujú podobné relevantné pravidlá pre 
konkrétne sektory. Uvedenými 
podmienkami a požiadavkami by v súlade 
s právom Únie nemali byť dotknuté 
pravidlá uchovávania a archivácie podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva a 
žiadosti orgánov presadzovania práva o 
zachovanie dôvernosti týkajúce sa 
nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu a zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia je potrebné pre poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb stanoviť 
jasný a vyvážený súbor harmonizovaných 
povinností náležitej starostlivosti. Účelom 
týchto povinností by malo byť najmä 
zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, 
ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov 
služby vrátane maloletých a zraniteľných 
používateľov, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a najmä na zlepšenie 
fungovania vnútorného trhu, zaistenie 
bezpečného a transparentného online 
prostredia a zabezpečenie práva na 
nediskrimináciu je potrebné pre 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb stanoviť jasný a vyvážený súbor 
harmonizovaných povinností náležitej 
starostlivosti. Účelom týchto povinností by 
malo byť najmä zaručenie rôznych cieľov 
verejnej politiky, ako je zdravie vrátane 
duševného zdravia, bezpečnosť a dôvera 
príjemcov služby vrátane maloletých, žien, 
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zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, a 
zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu 
zo strany príslušných orgánov.

LGBTIQ+ osôb a zraniteľných 
používateľov, ako sú používatelia 
s chránenými vlastnosťami podľa 
článku 21 charty, ochrana príslušných 
základných práv zakotvených v charte, 
zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti 
poskytovateľov a posilnenie postavenia 
príjemcov a iných dotknutých strán, 
a zároveň uľahčenie nevyhnutného 
dohľadu zo strany príslušných orgánov. 
Svetová zdravotnícka organizácia 
vymedzuje zdravie ako stav úplnej 
telesnej, duševnej a sociálnej pohody, 
a nie iba absenciu choroby alebo slabosti. 
Toto vymedzenie podporuje skutočnosť, 
že vývoj nových technológií môže priniesť 
nové zdravotné riziká pre používateľov, 
najmä pre deti a ženy, ako sú 
psychologické riziko, riziká spojené 
s vývojom, duševné riziká, depresia, strata 
spánku alebo zmena funkcie mozgu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Aby sa však 
predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES.40

(39) V záujme zabezpečenia primeranej 
úrovne transparentnosti a zodpovednosti by 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb mali v súlade s harmonizovanými 
požiadavkami obsiahnutými v tomto 
nariadení každoročne podávať správy o 
moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o 
opatreniach, ktoré prijali v dôsledku 
uplatňovania a presadzovania svojich 
obchodných podmienok. Údaje by mali 
byť pri oznamovaní čo najviac 
rozčlenené. Napríklad anonymizované 
individuálne vlastnosti, ako sú rod, veková 
skupina a sociálne zázemie oznamujúcich 
strán, by sa mali oznamovať vždy, keď sú 
k dispozícii. Poskytovatelia ponúkajúci 
služby vo viac ako jednom členskom štáte 
by mali poskytnúť aj prehľad informácií 
podľa členských štátov. Aby sa však 
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predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali 
by sa tieto povinnosti podávať správy o 
transparentnosti vzťahovať na 
poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi 
alebo malými podnikmi podľa vymedzenia 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40. 
Výsledky všetkých foriem násilia 
páchaného na ženách a dievčatách 
online, nenávistných prejavov a iného 
nezákonného obsahu by sa mali opätovne 
objaviť v štatistikách o trestnej činnosti 
v súlade s výročnými správami 
rozčlenenými podľa opatrení 
moderovania obsahu a podľa členského 
štátu. Všetky formy násilia páchaného na 
ženách a dievčatách by sa v týchto 
štatistikách trestných činov mali uvádzať 
ako samostatná kategória a subjekty 
presadzovania práva by ich mali uvádzať 
oddelene.

__________________ __________________
40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik 
(Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení pojmov 
mikropodnik, malý a stredný podnik 
(Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 

(40) V boji proti nezákonnému obsahu 
na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú 
úlohu poskytovatelia hostingových služieb, 
keďže na žiadosť príjemcov služieb 
uchovávajú informácie nimi poskytované a 
zvyčajne k nim poskytujú prístup iným 
príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom 
rozsahu. Je dôležité, aby všetci 
poskytovatelia hostingových služieb bez 
ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky 
ústretové mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení uľahčujúce 
oznamovanie konkrétnych informácií, 
ktoré oznamujúca strana považuje za 
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nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Povinnosť 
zaviesť mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení by sa mala uplatňovať 
napríklad na služby uchovávania a 
zdieľania súborov, služby webového 
hostingu, reklamné servery a webové sídla 
na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa 
považujú za poskytovateľov hostingových 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

nezákonný obsah, príslušnému 
poskytovateľovi hostingových služieb 
(ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa 
nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto 
posúdením a či chce tento obsah odstrániť 
alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len 
„opatrenie“). Za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky kladené na oznámenia, 
malo by byť možné, aby fyzické osoby 
alebo subjekty oznámili viacero 
konkrétnych položiek údajne nezákonného 
obsahu v jednom oznámení. Online 
platformy môžu tiež umožniť 
používateľom alebo dôveryhodným 
nahlasovateľom, aby oznamovali obsah 
vrátane ich vlastného obsahu, na ktorý iní 
používatelia reagujú nezákonným 
obsahom vo všeobecnosti, ako sú 
napríklad nezákonné nenávistné prejavy. 
Povinnosť zaviesť mechanizmy 
oznamovania a prijímania opatrení by sa 
mala uplatňovať napríklad na služby 
uchovávania a zdieľania súborov, služby 
webového hostingu, reklamné servery a 
webové sídla na ukladanie textu (paste 
bins), pokiaľ sa považujú za 
poskytovateľov hostingových služieb, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto 
mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení by sa mali harmonizovať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, 
dôsledné a objektívne spracovanie 
oznámení na základe pravidiel, ktoré sú 
jednotné, transparentné a jasné a ktoré 
poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu 
práv a oprávnených záujmov všetkých 
dotknutých strán, najmä ich základných 
práv zaručených chartou, a to bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sú tieto strany 
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usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva v 
príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

usadené alebo kde majú pobyt, a na 
dotknutú oblasť práva. Základné práva 
v príslušných prípadoch zahŕňajú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, 
právo na rešpektovanie súkromného 
a rodinného života, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na rodovú 
rovnosť a právo na nediskrimináciu 
a právo príjemcov služieb na účinný 
prostriedok nápravy; slobodu podnikania 
poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej 
slobody; ako aj právo na ľudskú 
dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na 
ochranu vlastníctva vrátane duševného 
vlastníctva a právo na nediskrimináciu 
strán postihnutých nezákonným obsahom.

Pozmeňujúci návrh 18

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 

(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 
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orgánov presadzovania práva alebo 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v 
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

orgánov presadzovania práva alebo 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
v 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, organizácie, ktoré sa 
zaviazali oznamovať nezákonné rasistické 
a xenofóbne prejavy online, a organizácie, 
ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv žien, 
ako je European Women´s Lobby 
(Európska ženská loby). Pokiaľ ide o 
práva duševného vlastníctva, štatút 
dôveryhodného nahlasovateľa by sa mohol 
udeliť organizáciám priemyslu a držiteľov 
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).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Okrem 
požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 
smernice 2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie 
k finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 
diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
môže mať vplyv na rovnaké 
zaobchádzanie a príležitosti pre občanov, 
najmä z hľadiska rodovej rovnosti, ako aj 
na pretrvávanie škodlivých rodových 
stereotypov a noriem. Okrem požiadaviek 
vyplývajúcich z článku 6 smernice 
2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že príjemcovia služieb majú 
určité individualizované informácie 
potrebné na pochopenie toho, kedy a v 
mene koho sa reklama zobrazuje. 
Príjemcovia služieb by okrem toho mali 
mať informácie o hlavných parametroch 
používaných na určenie toho, že sa im má 
zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im 
mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia 
logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, 
keď je založená na profilovaní. 
Požiadavkami tohto nariadenia na 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
reklamy nie je dotknuté uplatňovanie 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa 
týkajú práva namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné 
zneužívanie detí alebo nezákonných 
nenávistných prejavov, a vykonávaním 
nezákonných činností, ako je predaj 
produktov alebo služieb zakázaných 
právnymi predpismi Únie alebo 
vnútroštátnym právom, medzi nimi aj 
falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola 
dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu 
služieb veľmi veľkých online platforiem za 
možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa 
uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie 
alebo činnosti predstavovať významné 
systémové riziko napríklad v prípadoch, v 
ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže 
rozšíriť prostredníctvom účtov s 
mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto 
riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa, alebo so zneužitím jej služieb 
predkladaním neoprávnených oznámení 
alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu 
alebo narúšania hospodárskej súťaže. 
Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a 
často aj koordinovanej manipulácie služieb 
platformy s predvídateľným vplyvom na 
zdravie, občiansku diskusiu, volebné 
procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu 

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri 
kategórie systémových rizík. Prvá 
kategória sa týka rizík spojených so 
zneužívaním ich služieb šírením 
nezákonného obsahu, ako je napríklad 
šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne 
vykorisťovanie a zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
a videí bez súhlasu, online 
prenasledovanie, doxing, kybernetické 
šikanovanie, hrozby znásilnenia alebo 
nezákonných nenávistných prejavov, 
a vykonávaním nezákonných činností, ako 
je predaj produktov alebo služieb 
zakázaných právnymi predpismi Únie 
alebo vnútroštátnym právom, medzi nimi 
aj falšovaných výrobkov. Bez toho, aby 
bola dotknutá osobná zodpovednosť 
príjemcu služieb veľmi veľkých online 
platforiem za možnú nezákonnosť jeho 
činnosti podľa uplatniteľného práva, môžu 
takéto šírenie alebo činnosti predstavovať 
významné systémové riziko napríklad 
v prípadoch, v ktorých sa prístup 
k takémuto obsahu môže rozšíriť 
prostredníctvom reklamy, odporúčacích 
systémov alebo prostredníctvom účtov 
s mimoriadne širokým dosahom. Druhá 
kategória sa týka vplyvu služby na 
uplatňovanie základných práv chránených 
Chartou základných práv Európskej únie 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na súkromný život, práva 
na nediskrimináciu, práva na rodovú 
rovnosť, práv dieťaťa a práva na ochranu 
osobných údajov. Keďže online platformy 
zohrávajú v našom každodennom živote 
významnú úlohu, sociálny rozmer je 
takisto ovplyvnený javmi ako obťažovanie 
online a kybernetické násilie. Takéto 
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maloletých vzhľadom na potrebu chrániť 
verejný poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti 
s uspôsobením algoritmických systémov, 
ktoré veľmi veľká online platforma 
používa vrátane prípadov, keď algoritmy 
sú neobjektívne, čím spôsobujú prehĺbenie 
rodových rozdielov a zintenzívňujú 
diskriminačný prejav a obsah, alebo so 
zneužitím jej služieb predkladaním 
neoprávnených oznámení alebo inými 
spôsobmi umlčovania prejavu, čím 
spôsobujú ujmu, ako je dlhodobá ujma na 
duševnom zdraví, psychologická ujma 
a spoločenská ujma, alebo narúšania 
hospodárskej súťaže. Tretia kategória rizík 
sa týka úmyselnej a často aj koordinovanej 
manipulácie služieb platformy s 
predvídateľným vplyvom na zdravie, 
občiansku diskusiu, volebné procesy, 
verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých 
vzhľadom na potrebu chrániť verejný 
poriadok, súkromie a bojovať proti 
podvodným a klamlivým obchodným 
praktikám. Takéto riziká môžu vznikať 
napríklad zakladaním falošných účtov, 
používaním botov a ďalších 
automatizovaných alebo čiastočne 
automatizovaných spôsobov správania, 
ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle 
šírenie informácií, ktoré sú nezákonným 
obsahom alebo sú nezlučiteľné s 
obchodnými podmienkami online 
platformy.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie 
systémových rizík identifikovaných v 
posúdení rizika by veľmi veľké online 
platformy mali zavádzať nevyhnutné 
prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
zlepšenie alebo iné prispôsobenie 

(58) Na dôsledné zastavenie 
a zmierňovanie systémových rizík 
identifikovaných v posúdení rizika, ako aj 
na ich predchádzanie by veľmi veľké 
online platformy mali zavádzať 
nevyhnutné prostriedky. V rámci takýchto 
zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké 
online platformy mali zvážiť napríklad 
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koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a 
obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok. Môžu do 
nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako 
napríklad zastavenie príjmov z reklamy v 
súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo 
iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie 
viditeľnosti spoľahlivých informačných 
zdrojov. Veľmi veľké online platformy 
môžu posilniť svoje vnútorné procesy 
alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Môžu tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu s 
dôveryhodnými nahlasovateľmi, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s organizáciami dôveryhodných 
nahlasovateľov a spolupracovať s inými 
poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním 
vzniku kódexov správania alebo iných 
samoregulačných opatrení či pripojením sa 
k existujúcim kódexom alebo opatreniam. 
Všetky prijaté opatrenia by mali byť v 
súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali 
by byť účinné a vhodné na zmiernenie 
zistených špecifických rizík v záujme 
ochrany verejného poriadku, ochrany 
súkromia a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

zlepšenie alebo iné prispôsobenie 
koncepcie a fungovania moderovania 
obsahu, algoritmických odporúčacích 
systémov a online rozhraní tak, aby 
odrádzali od šírenia nezákonného obsahu 
a obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie 
svojich rozhodovacích procesov alebo 
úpravu obchodných podmienok, na 
pokrytie aspektov, ako je online násilie, a 
najmä online rodovo motivované násilie. 
Môžu do nich zahrnúť aj nápravné 
opatrenia, ako napríklad zastavenie 
príjmov z reklamy v súvislosti s 
konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, 
ako napríklad zlepšenie viditeľnosti 
spoľahlivých informačných zdrojov. Môžu 
zvážiť aj poskytovanie odbornej prípravy 
svojim zamestnancom, najmä 
moderátorom obsahu, aby mali aktuálne 
informácie o skrytom jazyku, ktorý sa 
používa ako forma nezákonných 
nenávistných prejavov a násilia 
páchaného na ženách a menšinách. 
Veľmi veľké online platformy by mali 
posilniť svoje vnútorné procesy alebo 
dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie 
systémových rizík. Mali by tiež iniciovať 
alebo zintenzívniť spoluprácu 
s dôveryhodnými nahlasovateľmi 
a organizáciami občianskej spoločnosti, 
ako sú organizácie na ochranu práv žien, 
organizovať školenia a výmeny skúseností 
s týmito organizáciami a spolupracovať 
s inými poskytovateľmi služieb, a to aj 
iniciovaním vzniku kódexov správania 
alebo iných samoregulačných opatrení či 
pripojením sa k existujúcim kódexom 
alebo opatreniam. Všetky prijaté opatrenia 
by mali byť v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia týkajúcimi sa náležitej 
starostlivosti a mali by byť účinné a 
vhodné na zmiernenie zistených 
špecifických rizík v záujme ochrany 
verejného poriadku, ochrany súkromia a 
rovnosti a boja proti podvodným a 
klamlivým obchodným praktikám a mali 
by byť primerané vzhľadom na 
hospodársku kapacitu veľmi veľkej online 
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platformy a potrebu predísť zbytočným 
obmedzeniam využívania jej služieb, 
pričom by mali náležite zohľadňovať 
potenciálne negatívne účinky na základné 
práva príjemcov služieb.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Transparentnosť a účinnosť 
procesov je kľúčom k tomu, aby sa online 
platformy stali bezpečnejšími pri 
využívaní online násilia a nezákonného 
obsahu a pri ich riešení. Opatrenia podľa 
rozhodnutí online platforiem o tom, ako 
konajú alebo nekonajú, s cieľom 
odstrániť nezákonný, zneužívajúci 
a škodlivý obsah sa veľmi líšia a niektoré 
správy môžu zostať bez reakcie. Všetci 
používatelia musia mať ľahko dostupné 
poznatky o tom, ako a prečo sa obsah 
odstraňuje. Tieto procesy musia byť plne 
transparentné. Veľmi veľké online 
platformy by mali aktívne nahlasovať 
a zverejňovať zmysluplné údaje o tom, 
ako na svojich platformách zaobchádzajú 
s rodovo motivovaným a iným násilím 
motivovaným identitou, a mali by si 
každoročne tieto informácie vymieňať na 
svojich platformách jednoduchým a 
dostupným spôsobom. To by malo 
zahŕňať počet doručených správ za rok, 
ako aj počet doručených správ, na ktoré 
nereagovali, rozčlenených podľa 
kategórie nezákonného, škodlivého 
a zneužívajúceho obsahu, ktorý je 
predmetom správy. Veľmi veľké 
platformy by mali zabezpečiť, aby 
odborníci a akademickí pracovníci mali 
prístup k príslušným údajom, napr. aby 
im umožnili porovnať a posúdiť, ako 
opatrenia fungujú, s cieľom lepšie 
pochopiť rozsah problému. Mali by 
takisto prepojiť svoje opatrenia 
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s medzinárodnými ľudskými právami, 
pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať 
vykonávanie vlastných etických noriem.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58b) Obsah veľmi veľkých online 
platforiem musí byť plne a ľahko 
dostupný pre všetkých ich používateľov. 
To možno dosiahnuť zavedením 
používateľsky ústretových opatrení 
v rámci služieb, ktoré ponúkajú veľmi 
veľké online platformy. Veľmi veľké 
online platformy by mali prezentovať 
podmienky poskytovania služieb v strojovo 
čitateľnom formáte a mali by tiež 
poskytnúť verejnosti vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím ľahký prístup ku 
všetkým predchádzajúcim verziám svojich 
podmienok poskytovania služieb. 
Možnosti nahlasovania potenciálne 
nezákonného, zneužívajúceho 
a škodlivého obsahu sa musia dať ľahko 
nájsť a použiť v rodnom jazyku 
používateľa. Informácie o podpore 
dotknutých osôb a o vnútroštátnych 
kontaktných miestach by mali byť ľahko 
dostupné. Veľmi veľké online platformy 
by mali všetkým používateľom v takýchto 
a podobných prípadoch ponúkať 
a rozvíjať ľahko dostupné služby. Mali by 
tiež čo najviac zjednodušiť moderovanie, 
a to pomocou nástrojov, odbornej 
prípravy atď. pre ľudí, ktorí spravujú 
a moderujú online skupiny, ktoré 
využívajú ich platformy a služby. Mali by 
takisto zlepšiť a zabezpečiť prístupnosť 
prvkov a funkcií svojich služieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
nezávislých expertov a organizácií 
občianskej spoločnosti mali vykonávať 
vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

(59) V prípade potreby by veľmi veľké 
online platformy za účasti zástupcov 
príjemcov služieb, zástupcov skupín 
potenciálne ovplyvnených ich službami, 
ako sú organizácie zaoberajúce sa 
právami spotrebiteľov a žien, nezávislých 
expertov a organizácií občianskej 
spoločnosti mali vykonávať vlastné 
posúdenia rizík a navrhovať vlastné 
opatrenia na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 

(62) Základnou črtou činnosti veľmi 
veľkej online platformy je spôsob, akým sú 
informácie priorizované a prezentované v 
jej online rozhraní na uľahčenie a 
optimalizáciu prístupu k informáciám pre 
príjemcov služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Tieto algoritmy môžu 
viesť k negatívnym dôsledkom, ako je 
nárast prípadov online násilia a následne 
fyzického násilia, alebo podpora obsahu, 
ktorý prehlbuje osobné problémy, 
napríklad depresiu alebo závislosti. Veľmi 
veľké online platformy by preto mali 
pravidelne preskúmavať svoje algoritmy 
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príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

s cieľom minimalizovať akékoľvek 
negatívne dôsledky, mali by predchádzať 
rodovo podmieneným algoritmom a 
akémukoľvek diskriminačnému dosahu 
na ženy a dievčatá a zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní 
a aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným a dostupným spôsobom 
predstaviť hlavné parametre takýchto 
odporúčajúcich systémov, a tým 
zabezpečiť, aby príjemcovia chápali, ako 
sa pre nich informácie priorizujú. Mali by 
tiež zaistiť, aby príjemcovia mali pre 
hlavné parametre alternatívy, medzi nimi aj 
viditeľnú, používateľsky ústretovú 
a ľahko dostupnú možnosť úplne zrušiť 
algoritmický výber v rámci odporúčacieho 
systému a také možnosti, ktoré nie sú 
založené na ich profilovaní. Mali by 
umožniť nezávislým výskumným 
pracovníkom a príslušným regulačným 
orgánom vykonávať audit svojich 
algoritmických nástrojov, aby sa 
zabezpečilo, že sa používajú na stanovený 
účel.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 

(63) Reklamné systémy používané 
veľmi veľkými online platformami 
predstavujú osobitné riziká a z dôvodu 
svojho rozsahu a schopnosti cielene sa 
zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich 
na základe ich správania v rámci online 
rozhrania platformy aj mimo neho si 
vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný 
dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu 
vznikajúcich rizík vyplývajúcich z 
distribúcie reklamy online, napríklad v 
súvislosti s nelegálnou reklamou alebo 
manipulatívnymi technikami a 
dezinformáciami so skutočným a 
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predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu.

predvídateľným negatívnym vplyvom na 
verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, 
občiansku diskusiu, politickú účasť a 
rovnosť, by veľmi veľké online platformy 
mali zabezpečiť verejný prístup k archívom 
reklám zobrazených v ich online 
rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať 
obsah reklám a súvisiace údaje o 
inzerentovi a dodaní reklamy, najmä 
pokiaľ ide o cielenú reklamu. 
Dezinformácie, najmä politické 
dezinformácie, sa stali obrovským 
problémom a veľmi veľké online 
platformy sa čoraz viac stávajú 
platformami spoločného využívania 
takéhoto obsahu, najmä prostredníctvom 
reklamy. Veľmi veľké online platformy by 
mali v prípade opakovaných porušovaní 
po konzultácii s nezávislými odborníkmi 
vyradiť extrémistických aktérov. Veľmi 
veľké online platformy by mali zaviesť 
komplexné a overiteľné normy 
a opatrenia na obmedzenie rozsahu 
extrémistických aktérov a úmyselných 
dezinformácií.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 

(64) S cieľom primerane dohliadať na 
dodržiavanie povinností veľmi veľkých 
online platforiem stanovených v tomto 
nariadení môže koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia alebo Komisia 
požadovať prístup ku konkrétnym údajom 
alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa 
môže týkať napríklad údajov potrebných 
na posúdenie rizík a možných škôd 
spôsobených systémami platformy, údajov 
o presnosti, fungovaní a testovaní 
algoritmických systémov na moderovanie 
obsahu, odporúčacích systémov alebo 
reklamných systémov alebo údajov o 
postupoch a výstupoch moderovania 
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obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

obsahu alebo vnútorných systémov 
vybavovania sťažností v zmysle tohto 
nariadenia. Pre preklenutie informačných 
asymetrií a vytvorenie odolného systému 
zmierňovania rizika, informovanie online 
platforiem, koordinátorov digitálnych 
služieb, iných príslušných orgánov, 
Komisie a verejnosti sú mimoriadne 
dôležité skúmania výskumných 
pracovníkov o vývoji a závažnosti 
systémových rizík online. Týmto 
nariadením sa preto stanovuje rámec na 
vynútiteľný prístup preverených 
výskumných pracovníkov k údajom z 
veľmi veľkých online platforiem. Tieto 
údaje by sa mali poskytovať čo najviac 
rozčlenené, aby z nich bolo možné vyvodiť 
zmysluplné závery. Napríklad je dôležité, 
aby veľmi veľké online platformy 
poskytovali čo najviac rodovo rozčlenené 
údaje, aby mali preverení výskumní 
pracovníci možnosť preskúmať, či 
a akým spôsobom zažívajú muži a ženy 
niektoré online riziká odlišne. Všetky 
požiadavky na prístup k údajom podľa 
uvedeného rámca by mali byť primerané a 
mali by vhodným spôsobom chrániť práva 
a oprávnené záujmy (medzi nimi aj 
obchodné tajomstvá a iné dôverné 
informácie) platformy a všetkých ďalších 
dotknutých strán vrátane príjemcov 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) Koordinátor digitálnych služieb, 
ako aj iné príslušné orgány určené podľa 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri zabezpečovaní účinnosti práv a 
povinností stanovených v tomto nariadení a 
dosahovania jeho cieľov. Preto je potrebné 
zaistiť, aby tieto orgány konali úplne 
nezávisle od súkromných a verejných 

(74) Koordinátor digitálnych služieb, 
ako aj iné príslušné orgány určené podľa 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri zabezpečovaní účinnosti práv a 
povinností stanovených v tomto nariadení a 
dosahovania jeho cieľov. Preto je potrebné 
zaistiť, aby tieto orgány konali úplne 
nezávisle od súkromných a verejných 
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subjektov a aby nemali povinnosť ani 
možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a 
to ani od vlády, čím nie sú dotknuté 
osobitné povinnosti spolupracovať s inými 
príslušnými orgánmi, koordinátormi 
digitálnych služieb, výborom a Komisiou. 
Na druhej strane by nezávislosť týchto 
orgánov nemala znamenať, že v súlade s 
vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez 
ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto 
nariadenia nemôžu podliehať 
vnútroštátnym mechanizmom kontroly 
alebo monitorovania finančných výdavkov 
alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by 
nemali mať možnosť v prípade potreby 
viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane orgánov presadzovania 
práva alebo orgánov krízového riadenia.

subjektov a aby nemali povinnosť ani 
možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a 
to ani od vlády, čím nie sú dotknuté 
osobitné povinnosti spolupracovať s inými 
príslušnými orgánmi, koordinátormi 
digitálnych služieb, výborom a Komisiou. 
Na druhej strane by nezávislosť týchto 
orgánov nemala znamenať, že v súlade s 
vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez 
ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto 
nariadenia nemôžu podliehať 
vnútroštátnym mechanizmom kontroly 
alebo monitorovania finančných výdavkov 
alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by 
nemali mať možnosť v prípade potreby 
viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane orgánov presadzovania 
práva alebo orgánov krízového riadenia. 
Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby 
mal koordinátor digitálnych služieb, ako 
aj iné príslušné orgány potrebné znalosti 
na zaručenie práv a povinností podľa 
tohto nariadenia. Preto by mali 
podporovať vzdelávanie a odbornú 
prípravu svojich zamestnancov v oblasti 
základných práv a diskriminácie vrátane 
odbornej prípravy v spolupráci s orgánmi 
presadzovania práva, orgánmi krízového 
riadenia alebo organizáciami občianskej 
spoločnosti, ktoré podporujú obete 
nezákonných online a offline činností, 
ako sú obťažovanie, rodovo motivované 
násilie a nezákonné nenávistné prejavy.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby koordinátori digitálnych služieb mohli 
prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri 
riešení určitých obzvlášť závažných a 
pretrvávajúcich porušení a ktoré sú týmto 
porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď 
tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a 

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby koordinátori digitálnych služieb mohli 
prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri 
riešení určitých obzvlášť závažných a 
pretrvávajúcich porušení a ktoré sú týmto 
porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď 
tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a 
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záujmy tretích strán, ako napríklad v 
prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online 
rozhraniam, je vhodné požadovať, aby 
opatrenia na žiadosť koordinátorov 
digitálnych služieb nariadil príslušný súdny 
orgán a aby podliehali dodatočným 
zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany 
by predovšetkým mali mať možnosť byť 
vypočuté a takéto príkazy by sa mali 
vydávať len vtedy, keď nie sú primerane k 
dispozícii právomoci prijímať takéto 
opatrenia stanovené v iných aktoch práva 
Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
napríklad na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie 
rýchleho odstránenia webových stránok 
obsahujúcich alebo šíriacich detskú 
pornografiu alebo na znemožnenie prístupu 
k službám, ktoré tretia strana využíva na 
porušovanie práva duševného vlastníctva.

záujmy tretích strán, ako napríklad v 
prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online 
rozhraniam, je vhodné požadovať, aby 
opatrenia na žiadosť koordinátorov 
digitálnych služieb nariadil príslušný súdny 
orgán a aby podliehali dodatočným 
zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany 
by predovšetkým mali mať možnosť byť 
vypočuté a takéto príkazy by sa mali 
vydávať len vtedy, keď nie sú primerane 
k dispozícii právomoci prijímať takéto 
opatrenia stanovené v iných aktoch práva 
Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
napríklad na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie 
rýchleho odstránenia webových stránok 
obsahujúcich alebo šíriacich detskú 
pornografiu, obsah spojený so sexuálnym 
vykorisťovaním a zneužívaním žien 
a dievčat a porno z pomsty, alebo na 
znemožnenie prístupu k službám, ktoré 
tretia strana využíva na porušovanie práva 
duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni 
Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú 
skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať 
podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní 
činností koordinátorov digitálnych služieb. 
Tento Európsky výbor pre digitálne služby 
by mal pozostávať z koordinátorov 
digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť koordinátorov v 
prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne 
rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na 
zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc 
delegátov z iných príslušných orgánov, 
poverených osobitnými úlohami podľa 
tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí 
zúčastní viacero zástupcov z jedného 

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni 
Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú 
skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať 
podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní 
činností koordinátorov digitálnych služieb. 
Táto poradná skupina by sa mala usilovať 
o dosiahnutie rodovo vyváženého 
zastúpenia vo svojom zložení. Tento 
Európsky výbor pre digitálne služby by 
mal pozostávať z koordinátorov 
digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť koordinátorov 
v prípadoch, kde si to vyžaduje 
vnútroštátne rozdelenie úloh a právomocí, 
pozývať na zasadnutia výboru alebo 
vymenúvať ad hoc delegátov z iných 
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členského štátu, hlasovacie právo by malo 
zostať obmedzené na jedného zástupcu za 
každý členský štát.

príslušných orgánov, poverených 
osobitnými úlohami podľa tohto 
nariadenia. Ak sa na zasadnutí zúčastní 
viacero zástupcov z jedného členského 
štátu, hlasovacie právo by malo zostať 
obmedzené na jedného zástupcu za každý 
členský štát.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, z 
celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod 
vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb a 
prípadných ďalších príslušných orgánov. 
Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť 
prierezové prvky relevantné pre iné 
regulačné rámce na úrovni Únie, mal by 
mať výbor, ak je to potrebné na plnenie 
jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v 
oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane 
rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, 
ochrana údajov, elektronické komunikácie, 
audiovizuálne služby, odhaľovanie a 
vyšetrovanie colných podvodov 
poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana 
spotrebiteľa.

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie 
žiadostí, ktoré mu boli predložené, 
z celoeurópskeho hľadiska by mal výbor 
pod vedením Komisie združovať zástupcov 
koordinátorov digitálnych služieb 
a prípadných ďalších príslušných orgánov, 
ako je európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov a Agentúra Európskej 
únie pre základné práva. Vzhľadom na to, 
že sa môžu vyskytnúť prierezové prvky 
relevantné pre iné regulačné rámce na 
úrovni Únie, výbor by mal mať, ak je to 
potrebné na plnenie jeho úloh, možnosť 
spolupracovať s inými orgánmi, úradmi, 
agentúrami a poradnými skupinami Únie, 
ktoré majú kompetencie v oblastiach, ako 
sú rovnosť, najmä rodová rovnosť 
a nediskriminácia, odstránenie všetkých 
foriem násilia páchaného na ženách 
a dievčatách a iných foriem rodovo 
motivovaného násilia vrátane online 
násilia a obťažovania, online 
prenasledovanie, online obchodovanie so 
sexom, zneužívanie detí, ochrana údajov, 
elektronické komunikácie, audiovizuálne 
služby, odhaľovanie a vyšetrovanie 
colných podvodov poškodzujúcich 
rozpočet EÚ alebo ochrana spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, predvídateľného a 
dôveryhodného online prostredia, v ktorom 
sú účinne chránené základné práva 
zakotvené v charte.

b) stanoviť jednotné pravidlá 
bezpečného, prístupného, a to aj pre osoby 
so zdravotným postihnutím, 
predvídateľného a dôveryhodného online 
prostredia, v ktorom sú účinne chránené 
základné práva vrátane práv týkajúcich sa 
rodovej rovnosti zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nariadenie (EÚ) .../... o 
predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online [TOO po prijatí];

d) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/7841a;

__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 
o riešení šírenia teroristického obsahu 
online (Ú. v. EÚ L 172, 17.5.2021, s. 79).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/12321a;
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu A 
Rady (EÚ) 2021/1232 o dočasnej výnimke 
z určitých ustanovení smernice 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
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nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných a iných údajov na účely boja 
proti online sexuálnemu zneužívaniu detí 
(Ú. v. EÚ L 274, 30.7.2021, s. 41).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) „dieťa“ je každá fyzická osoba 
mladšia ako 18 rokov;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane predaja 
produktov alebo poskytovania služieb, nie 
je v súlade s právnymi predpismi Únie 
alebo niektorého členského štátu, a to bez 
ohľadu na presný predmet alebo povahu 
týchto právnych predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek 
informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že 
odkazuje na nejakú činnosť vrátane predaja 
produktov alebo poskytovania služieb, 
zjavne nie je v súlade s právnymi 
predpismi Únie alebo niektorého členského 
štátu, a to bez ohľadu na presný predmet 
alebo povahu týchto právnych predpisov; 
nahlasovanie nezákonného činu alebo 
upozorňovanie naň sa nepovažuje za 
nezákonný obsah;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „online rodovo motivované 
násilie“ je akýkoľvek rodovo motivovaný 
násilný čin, ktorý je spáchaný, 
podporovaný alebo zhoršený čiastočne 
alebo úplne použitím IKT, ako sú mobilné 
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telefóny a smartfóny, internet, platformy 
sociálnych médií alebo e-mail, a je 
namierený proti žene z toho dôvodu, že ide 
o ženu, alebo ktorý neprimerane postihuje 
ženy, alebo proti LGBTI osobám z dôvodu 
ich rodovej identity, rodového vyjadrenia 
alebo pohlavných znakov a ktorý 
spôsobuje alebo môže spôsobiť fyzickú, 
sexuálnu, psychologickú alebo 
hospodársku ujmu vrátane hrozby 
vykonania takýchto činov, nátlaku alebo 
svojvoľného zbavenia slobody, či už vo 
verejnom, alebo v súkromnom živote.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Súdne príkazy

Členské štáty zabezpečia, aby príjemcovia 
služby mali podľa svojho vnútroštátneho 
práva nárok požiadať o vydanie súdneho 
príkazu ako predbežné opatrenie na 
odstránenie zjavne nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Kontaktné miesta pre príjemcov služieb

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zriadia 
jednotné kontaktné miesto umožňujúce 
priamu komunikáciu s príjemcami ich 
služieb elektronickým spôsobom. 
Komunikačné prostriedky musia byť 
používateľsky ústretové a ľahko 



PE693.594v02-00 978/1008 RR\1246056SK.docx

SK

dostupné.
2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb zverejnia 
pre príjemcov informácie potrebné na 
jednoduchú identifikáciu jednotných 
kontaktných miest a komunikáciu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 40

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. 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 
v archíve s možnosťou vyhľadávať všetky 
predchádzajúce verzie s dátumom ich 
uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 

2. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb pri 
uplatňovaní a presadzovaní obmedzení 
uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, 
nediskriminačne a transparentne, 
objektívne a primerane, pričom náležite 
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všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

zohľadňujú práva a oprávnené záujmy 
všetkých zainteresovaných strán vrátane 
uplatniteľných základných práv príjemcov 
služieb zakotvených v charte.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb začlenia do 
svojich platforiem svoje obchodné 
podmienky, v ktorých stanovia pravidlá 
správania ich používateľov. Tieto pravidlá 
musia byť verejne dostupné v ľahko 
zrozumiteľnom formáte, podporovať 
rodovú rovnosť a nediskrimináciu, byť 
primerané veku, vypracované v jasnom a 
jednoznačnom jazyku a spĺňať najvyššie 
európske alebo medzinárodné normy 
uvedené v článku 34.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Veľmi veľké online platformy 
uvedené v článku 25 ods. 1 uverejnia 
svoje obchodné podmienky vo všetkých 
jazykoch členských štátov, v ktorých 
poskytujú služby, a na požiadanie vo 
všetkých úradných jazykoch Únie. 
Vypracujú svoje obchodné podmienky v 
strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Koordinátor digitálnych služieb 
každého členského štátu sa môže po 
dohode s výborom usilovať o spoluprácu s 
veľmi veľkými online platformami podľa 
článku 25 ods. 1 pri uplatňovaní opatrení 
a nástrojov na moderovanie obsahu s 
cieľom riešiť porušenia povinností 
stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Posúdenie vplyvu na deti

1. Všetci poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb posúdia, či 
k ich službám majú alebo môžu mať 
prístup deti, najmä dievčatá, alebo či tieto 
služby môžu mať na ne vplyv. 
Poskytovatelia služieb, ktoré môžu mať 
vplyv na deti, najmä na dievčatá, určia, 
počas navrhovania a vývoja nových 
služieb analyzujú a posudzujú, a to 
priebežne a aspoň raz ročne, akékoľvek 
systémové riziká vyplývajúce z fungovania 
a využívania ich služieb v Únii deťmi, 
najmä dievčatami. Tieto posúdenia vplyvu 
na riziká musia byť špecifické pre ich 
služby, musia spĺňať najvyššie európske 
alebo medzinárodné normy uvedené 
v článku 34 a musia zohľadňovať všetok 
známy obsah, kontakt, správanie alebo 
obchodné riziká zahrnuté v zmluve. 
Posúdenia zahŕňajú aj tieto systémové 
riziká:
a) šírenie nezákonného obsahu alebo 
správania, ktorý ponúkané služby 
povoľujú, ktorého prejavy umožňujú 
alebo ktorý je výsledkom týchto služieb;
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b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon práv dieťaťa zakotvených v článku 
24 charty a v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa a podrobne opísaných vo 
všeobecnej pripomienke č. 25 Výboru 
OSN pre práva dieťaťa, pokiaľ ide o 
digitálne prostredie;
c) akékoľvek negatívne účinky na 
právo na rodovú rovnosť zakotvené 
v článku 23 charty, najmä právo žiť bez 
násilia, ako sa stanovuje v Dohovore Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor);
d) akékoľvek negatívne účinky na 
právo na nediskrimináciu zakotvené 
v článku 21 charty;
e) akékoľvek plánované alebo 
neúmyselné dôsledky vyplývajúce 
z prevádzky alebo úmyselnej manipulácie 
s ich službou, a to aj prostredníctvom 
neautentického používania alebo 
automatizovaného využívania služby, 
ktoré majú skutočný alebo predvídateľný 
negatívny vplyv na práva detí, najmä 
dievčat.
2. Pri vykonávaní takýchto posúdení 
vplyvu poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktoré môžu 
mať vplyv na deti, najmä dievčatá, 
zohľadňujú najmä to, ako ich obchodné 
podmienky, systémy moderovania obsahu, 
odporúčacie systémy a systémy na výber 
a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami alebo s právami dieťaťa, 
najmä dievčat.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 12 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12b
Zmierňovanie rizík pre deti, najmä 

dievčatá
Poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb, ktoré môžu mať vplyv na deti, 
najmä na dievčatá, zavedú vhodné, 
primerané a účinné zmierňujúce 
opatrenia prispôsobené špecifickým 
systémovým rizikám určeným podľa 
článku 12a.
Takéto opatrenia podľa potreby zahŕňajú:
a) vykonávanie zmierňujúcich 
opatrení uvedených v článku 27 so 
zreteľom na najlepšie záujmy detí;
b) prispôsobenie alebo odstránenie 
prvkov návrhu systému, ktoré vystavujú 
deti obsahu, kontaktom, správaniu 
a zmluvným rizikám, ktoré sú určené 
v procese posudzovania vplyvu na deti;
c) zavedenie primeraného stanovenia 
veku s ochranou súkromia, ktoré spĺňa 
normy uvedené v článku 34;
d) prispôsobenie moderovania 
obsahu alebo odporúčacích systémov, ich 
rozhodovacích procesov, vlastností alebo 
fungovania ich služieb alebo ich 
obchodných podmienok, aby sa 
zabezpečilo, že uprednostňujú najlepšie 
záujmy dieťaťa a rodovú rovnosť;
e) zabezpečenie najvyššej úrovne 
súkromia, bezpečnosti a ochrany už 
v štádiu návrhu a štandardnej ochrany 
detí;
f) predchádzanie profilovaniu detí, 
a to aj na komerčné účely, ako je cielená 
reklama;
g) zabezpečenie toho, aby boli 
uverejnené podmienky primerané veku 
a aby sa dodržiavali práva detí a rodová 
rovnosť;
h) zabezpečenie inkluzívnych 
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mechanizmov nápravy a odškodnenia 
zohľadňujúcich potreby detí vrátane 
jednoduchého prístupu k odbornému 
poradenstvu a podpore;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú najmä 
informácie o:

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 
moderovaní obsahu, ktoré počas 
príslušného obdobia uskutočnili. Tieto 
správy podľa vhodnosti obsahujú 
rozčlenenie na úrovni členských štátov, a 
najmä informácie o:

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počte oznámení predložených v 
súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, akýchkoľvek opatreniach prijatých 
na základe týchto oznámení rozlíšených 
podľa toho, či sa opatrenie prijalo na 
základe zákona alebo obchodných 
podmienok poskytovateľa, a o priemernom 
čase potrebnom na prijatie opatrení;

b) počte oznámení predložených 
v súlade s článkom 14 rozdelených podľa 
druhu dotknutého údajne nezákonného 
obsahu, anonymizovaných údajoch 
o individuálnych vlastnostiach tých, ktorí 
tieto oznámenia predkladajú, ako sú rod, 
veková skupina a sociálne zázemie, 
akýchkoľvek opatreniach prijatých na 
základe týchto oznámení rozlíšených podľa 
toho, či sa opatrenie prijalo na základe 
zákona alebo obchodných podmienok 
poskytovateľa, a o priemernom čase 
potrebnom na prijatie opatrení;

Pozmeňujúci návrh 49
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, v 
ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

d) počte sťažností prijatých 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v článku 
17, anonymizovaných údajoch 
o individuálnych vlastnostiach tých, ktorí 
tieto oznámenia predkladajú, ako sú rod, 
veková skupina a sociálne zázemie, 
základe týchto sťažností, rozhodnutiach 
prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, 
priemernom čase potrebnom na prijatie 
týchto rozhodnutí a počte prípadov, 
v ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zabezpečí sa ochrana totožnosti 
dotknutých obetí v súlade s normami 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb, ktoré majú 
vplyv na deti, najmä na dievčatá, 
zverejňujú aspoň raz ročne:
a) posúdenia vplyvu na deti s cieľom 
identifikovať známe ujmy, neúmyselné 
dôsledky a vznikajúce riziká; tieto 
posúdenia vplyvu musia byť v súlade 
s normami uvedenými v článku 34;
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b) jasné, ľahko zrozumiteľné 
a podrobné správy, v ktorých sa uvádzajú 
opatrenia na zmiernenie rizika v oblasti 
rodovej rovnosti a detí, ich účinnosť 
a všetky požadované prebiehajúce 
opatrenia; tieto správy sú v súlade 
s normami uvedenými v článku 34, a to aj 
pokiaľ ide o stanovenie veku a overenie 
veku, v súlade s návrhom zameraným na 
deti, ktorý v rovnakej miere podporuje 
rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im prítomnosť 
konkrétnych informácií, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah, v ich službe. Tieto 
mechanizmy musia byť ľahko prístupné, 
používateľsky ústretové a umožňovať 
predkladanie oznámení výlučne 
elektronickým spôsobom.

1. Poskytovatelia hostingových 
služieb zavedú mechanizmy, ktoré 
každému jednotlivcovi alebo subjektu 
umožnia oznámiť im v jazykoch členského 
štátu, v ktorom poskytujú služby, a na 
požiadanie vo všetkých úradných jazykoch 
Únie, že v rámci ich služby sa vyskytujú 
konkrétne informácie, ktoré tento 
jednotlivec alebo subjekt považuje za 
nezákonný obsah alebo za obsah, ktorý je 
v rozpore s obchodnými podmienkami 
poskytovateľa. Tieto mechanizmy musia 
byť ľahko prístupné, používateľsky 
ústretové a umožňovať predkladanie 
oznámení výlučne elektronickým 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) možnosť, aby tí, ktorí predkladajú 
oznámenia, stručne opísali niektoré z ich 
individuálnych vlastností, ako sú rod, 
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veková skupina a sociálne zázemie; 
poskytovatelia jasne uvedú, že tieto 
informácie nie sú súčasťou 
rozhodovacieho procesu týkajúceho sa 
oznámenia, sú úplne anonymizované 
a použité výlučne na účely oznamovania.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb takisto 
informuje príjemcov, ak sú k dispozícii 
kontaktné údaje, a poskytne mu možnosť 
odpovedať, pokiaľ by to nebránilo 
predchádzaniu závažným trestným činom 
a ich stíhaniu, nespôsobilo zbytočné 
meškanie alebo nezvýšilo riziko ďalšieho 
šírenia nezákonného obsahu.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Po prijatí platného oznámenia 
poskytovatelia hostingových služieb 
urýchlene konajú, aby znemožnili prístup 
k obsahu, ktorý je zjavne nezákonný.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Poskytovateľ hostingových služieb 
zabezpečí, aby spracovanie oznámení 
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vykonávali kvalifikovaní pracovníci, 
ktorým sa má poskytnúť primeraná 
počiatočná a priebežná odborná príprava 
o uplatniteľných právnych predpisoch 
a medzinárodných normách v oblasti 
ľudských práv vrátane nediskriminácie, 
ako aj vhodné pracovné podmienky 
vrátane prípadnej odbornej podpory, 
kvalifikovanej psychologickej pomoci 
a právneho poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozhodnutia o úplnom alebo 
čiastočnom pozastavení alebo ukončení 
poskytovania služby príjemcom;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozhodnutia o zablokovaní alebo 
zrušení konta príjemcu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 60
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozhodnutia o obmedzení možnosti 
speňažiť obsah poskytnutý príjemcami;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania 
sťažností boli ľahko dostupné, 
používateľsky ústretové a umožňovali a 
uľahčovali podávanie dostatočne presných 
a primerane odôvodnených sťažností.

2. Online platformy zabezpečia, aby 
ich vnútorné systémy vybavovania a 
nápravy sťažností boli ľahko dostupné a 
používateľsky ústretové, a to aj pre deti, a 
umožňovali a uľahčovali podávanie 
dostatočne presných a primerane 
odôvodnených sťažností.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Online platformy poskytujú 
možnosť, aby tí, ktorí predkladajú 
sťažnosti, stručne opísali niektoré z ich 
individuálnych vlastností, ako sú rod, 
veková skupina a sociálne zázemie. 
Online platformy jasne uvedú, že tieto 
informácie nie sú súčasťou 
rozhodovacieho procesu týkajúceho sa 
sťažnosti, sú úplne anonymizované 
a použité výlučne na účely oznamovania.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Odporúčacie systémy

1. Online platformy nesmú príjemcov 
svojich služieb podrobiť odporúčacím 
systémom založeným na profilovaní, 
pokiaľ príjemca služby nevyjadrí 
slobodný, konkrétny, informovaný 
a jednoznačný súhlas. Online platformy 
zabezpečia, aby sa možnosť, ktorá nie je 
založená na profilovaní, aktivovala 
štandardne.
2. Online platformy uvedú vo svojich 
obchodných podmienkach a v prípadoch, 
keď sa odporúča obsah, jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom hlavné parametre používané 
v ich odporúčacích systémoch, ako aj 
všetky možnosti príjemcov služby upraviť 
alebo ovplyvniť tie hlavné parametre, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené, 
vrátane aspoň jednej možnosti, ktorá nie 
je založená na profilovaní v zmysle článku 
4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. 
Online platformy takisto umožnia 
príjemcom služby ľahko si pozrieť každý 
profil alebo profily používané na 
spracovanie ich vlastného obsahu. 
Používateľom poskytnú ľahko prístupnú 
možnosť odstrániť svoj profil alebo svoje 
profily používané na spracovanie obsahu, 
ktorý príjemca vidí.
3. Parametre uvedené v odseku 2 
zahŕňajú aspoň:
a) odporúčacie kritériá používané 
príslušným systémom;
b) spôsob vzájomného váženia týchto 
kritérií;
c) údaj o tom, na aké ciele bol 
príslušný systém optimalizovaný; a
d) v prípade potreby vysvetlenie 
úlohy, ktorú správanie príjemcov služby 
zohráva v tom, ako príslušný systém 
vytvára svoje výstupy.
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4. Ak je podľa odseku 1 dostupných 
viacero možností, veľmi veľké online 
platformy poskytnú vo svojom online 
rozhraní ľahko dostupnú funkciu, ktorá 
príjemcovi služby umožní kedykoľvek si 
vybrať a zmeniť uprednostňovanú 
možnosť pre každý z odporúčacích 
systémov určujúcu relatívne poradie 
informácií, ktoré sa mu predkladajú.
5. Online platformy informujú 
svojich používateľov o totožnosti osoby 
zodpovednej za odporúčací systém.
6. Online platformy zabezpečia, aby 
algoritmus používaný ich odporúčacím 
systémom bol navrhnutý takým spôsobom, 
aby pri jeho použití neexistovalo riziko 
zavádzania príjemcov služby alebo 
manipulácie s nimi.
7. Online platformy zabezpečia, aby 
sa informácie z dôveryhodných zdrojov, 
ako sú informácie od verejných orgánov 
alebo z vedeckých zdrojov, zobrazovali 
ako prvé výsledky v nadväznosti na 
žiadosti o vyhľadávanie, ktoré sa týkajú 
oblastí verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24b
Ochrana pred sexuálnym zneužívaním na 

základe obrazu
Ak sa online platforma používa 
predovšetkým na šírenie pornografického 
obsahu vytváraného používateľmi, 
platforma prijme potrebné technické a 
organizačné opatrenia, aby zabezpečila:
a) že používatelia, ktorí šíria obsah, 
sú overení prostredníctvom dvojitej 
registrácie e-mailom a mobilným 
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telefónom;
b) preskúmanie profesionálneho 
moderovania obsahu človekom v súlade 
s článkom 14 ods. 6b v prípade, keď sa 
skúma obsah s vysokou 
pravdepodobnosťou nezákonnosti, 
napríklad obsah zobrazujúci voyeurské 
scény alebo scény znásilnenia;
c) dostupnosť anonymného 
kvalifikovaného oznamovacieho postupu 
okrem mechanizmu uvedeného v článku 
14 a dodržiavania rovnakých zásad 
s výnimkou odseku 4a uvedeného článku, 
ktorý jednotlivcom umožňuje oznámiť 
platforme, že materiál so snímkami, ktorý 
ich zobrazuje alebo ktorý tak vyzerá, sa 
šíri bez ich súhlasu, pričom poskytnú 
platforme evidentné dôkazy o svojej 
fyzickej identite; obsah oznamovaný 
prostredníctvom tohto postupu sa 
považuje za zjavne nezákonný v zmysle 
článku 14 ods. 6a a do 48 hodín sa 
pozastaví. 

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy aspoň raz 
ročne identifikujú, analyzujú a posudzujú 
všetky významné systémové riziká 
vyplývajúce z fungovania a využívania ich 
služieb v Únii. Toto posúdenie rizika musí 
byť špecifické z hľadiska ich služieb a 
musí zahŕňať tieto systémové riziká:

1. Od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 25 ods. 4 druhom pododseku 
veľmi veľké online platformy priebežne 
identifikujú, analyzujú a posudzujú 
pravdepodobnosť a závažnosť všetkých 
významných systémových rizík 
vyplývajúcich z fungovania a využívania 
ich služieb v Únii. Toto posúdenie rizika 
musí byť špecifické z hľadiska ich služieb 
a musí zahŕňať tieto systémové riziká:

Pozmeňujúci návrh 66
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, slobody 
prejavu a práva na informácie, zákazu 
diskriminácie a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21 a 24 charty;

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon akýchkoľvek základných práv 
uvedených v charte, najmä základných 
práv na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života, slobody prejavu a práva 
na informácie, zákazu diskriminácie, práva 
na rodovú rovnosť a práv dieťaťa, ako sú 
zakotvené v článkoch 7, 11, 21, 23 a 24 
charty;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úmyselná manipulácia ich služieb, a 
to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
ochranu verejného zdravia, maloletých 
osôb a občianskej diskusie alebo 
skutočnými alebo predvídateľnými 
účinkami súvisiacimi s volebnými 
procesmi a verejnou bezpečnosťou.

c) úmyselná manipulácia ich služieb, a 
to aj prostredníctvom neautentického 
používania alebo automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
rodovú rovnosť, online násilie alebo na 
ochranu verejného zdravia (vrátane 
duševného zdravia), maloletých osôb a 
občianskej diskusie alebo skutočnými 
alebo predvídateľnými účinkami 
súvisiacimi s volebnými procesmi a 
verejnou bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä to, ako ich systémy moderovania 
obsahu, odporúčacie systémy a systémy na 
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výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu a informácií, ktoré 
nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

výber a zobrazovanie reklamy ovplyvňujú 
ktorékoľvek zo systémových rizík 
uvedených v odseku 1 vrátane možného 
rýchleho a rozsiahleho šírenia 
nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý 
by mohol zvýšiť online násilie, prehĺbiť 
marginalizáciu zraniteľných 
spoločenstiev, ktoré sú často terčom 
online nenávistného prejavu, a informácií, 
ktoré nie sú zlučiteľné s ich obchodnými 
podmienkami.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Veľmi veľké online platformy 
pravidelne preskúmavajú svoje algoritmy 
s cieľom minimalizovať negatívne 
dôsledky, ako je nárast prípadov online 
násilia a následne fyzického násilia. 
Veľmi veľké online platformy zavedú 
komplexné a overiteľné normy 
a opatrenia na obmedzenie rozsahu 
úmyselných dezinformácií.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Veľmi veľké online platformy 
ponúkajú ľahko dostupné vysvetlenia, 
ktoré používateľom umožnia porozumieť 
tomu, kedy, prečo, na ktoré úlohy 
a v akom rozsahu sa algoritmické nástroje 
používajú. Umožnia používateľom 
jednoduchým a prístupným spôsobom, aby 
sa rozhodli, či akceptujú alebo 
neakceptujú algoritmy, ktoré sa používajú 
na nimi poskytovaných platformách 
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a službách. Umožnia nezávislým 
výskumným pracovníkom a príslušným 
regulačným orgánom vykonávať audit 
svojich algoritmických nástrojov, aby sa 
zabezpečilo, že sa používajú na stanovený 
účel.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
zmierňujúce opatrenia prispôsobené 
špecifickým systémovým rizikám zisteným 
podľa článku 26. Takéto opatrenia môžu 
podľa potreby zahŕňať:

1. Veľmi veľké online platformy 
zavedú vhodné, primerané a účinné 
opatrenia na zastavenie systémových rizík, 
ich prevenciu a zmierňovanie, ktoré sú 
prispôsobené špecifickým systémovým 
rizikám zisteným podľa článku 26. Takéto 
opatrenia podľa potreby zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy v 
spojení so službou, ktorú poskytujú;

b) cielené opatrenia zamerané na 
obmedzenie zobrazovania reklamy, 
nezákonného alebo škodlivého obsahu v 
spojení so službou, ktorú poskytujú;

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa veľmi veľká online 
platforma rozhodne nezavádzať žiadne zo 
zmierňujúcich opatrení uvedených v 
prvom odseku tohto článku, poskytne 
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písomné dôvody. Toto odôvodnenie sa 
poskytne nezávislým audítorom na účel 
audítorskej správy uvedenej v článku 28 
ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zmiernenie zistených 
systémových rizík.

b) najlepšie postupy pre veľmi veľké 
online platformy na zastavenie 
a zmiernenie zistených systémových rizík 
a ich predchádzanie.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinností stanovených v kapitole 
III;

a) povinností stanovených v kapitole 
III; najmä kvalitu identifikácie, analýzy 
a posúdenia rizík uvedených v článku 26 
a potrebu, proporcionalitu a účinnosť 
opatrení na zmiernenie rizika uvedených 
v článku 27;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
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4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva k 
identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1.

4 tohto článku, a to výlučne na účely 
vykonávania výskumu, ktorý prispieva 
k identifikácii a pochopeniu systémových 
rizík stanovených v článku 26 ods. 1 
a overeniu účinnosti opatrení na 
zmierňovanie rizík, ktoré prijala dotknutá 
veľmi veľká online platforma podľa 
článku 27.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Údaje poskytnuté prevereným 
výskumným pracovníkom musia byť čo 
najviac rozčlenené, pokiaľ výskumný 
pracovník nepredloží inú požiadavku.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia zverejniť 
financovanie výskumu, musia mať 
preukázateľné doklady o odbornosti v 
oblastiach súvisiacich so skúmanými 
rizikami alebo v súvisiacich výskumných 
metodikách a musia sa zaviazať a byť 
schopní zachovávať osobitné požiadavky 
na bezpečnosť a dôvernosť údajov podľa 
jednotlivých žiadostí.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Zodpovednosť za algoritmus

1. Pri využívaní automatizovaného 
rozhodovania poskytuje veľmi veľká 
online platforma posúdenie použitých 
algoritmov.
2. Pri vykonávaní posúdenia 
uvedeného v odseku 1 veľmi veľká online 
platforma posúdi tieto prvky:
a) súlad s príslušnými požiadavkami 
Únie;
b) spôsob používania algoritmu 
a jeho vplyv na poskytovanie služby;
c) vplyv algoritmov na základné 
práva vrátane práv spotrebiteľa, ako aj 
sociálny vplyv algoritmov; a
d) či sú opatrenia, ktoré vykonáva 
veľmi veľká online platforma na 
zabezpečenie odolnosti algoritmu, 
primerané vzhľadom na význam 
algoritmu na poskytovanie služby a jeho 
vplyv na prvky uvedené v písmene c).
3. Pri vykonávaní svojho posúdenia 
môže veľmi veľká online platforma 
požiadať o radu príslušné vnútroštátne 
verejné orgány, výskumných pracovníkov 
a mimovládne organizácie.
4. Po posúdení uvedenom v odseku 2 
veľmi veľká online platforma oznámi 
svoje zistenia Komisii. Komisia je 
oprávnená požiadať o dodatočné 
vysvetlenie záverov, alebo ak doplňujúce 
informácie o poskytnutých zisteniach nie 
sú dostatočné, akékoľvek relevantné 
informácie o príslušnom algoritme 
v súvislosti s odsekom 2 písm. a), b), c) 
a d). Veľmi veľká online platforma 
oznámi takéto dodatočné informácie do 
dvoch týždňov od žiadosti Komisie.
5. Ak veľmi veľká online platforma 
zistí, že použitý algoritmus nie je v súlade 
s odsekom 2 písm. a) alebo d), 
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poskytovateľ veľmi veľkej online 
platformy prijme vhodné a primerané 
nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby algoritmus spĺňal kritériá stanovené 
v odseku 2.
6. Ak Komisia zistí, že algoritmus, 
ktorý používa veľmi veľká online 
platforma, nie je v súlade s odsekom 2 
písm. a), c) alebo d), a to na základe 
informácií poskytnutých veľmi veľkou 
online platformou, a že veľmi veľká 
online platforma neprijala nápravné 
opatrenia uvedené v odseku 5, Komisia 
odporučí vhodné opatrenia stanovené 
v tomto nariadení na zastavenie 
porušovania predpisov.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia podporuje a presadzuje 
vypracovanie a vykonávanie odvetvových 
noriem stanovených príslušnými 
európskymi a medzinárodnými 
normalizačnými orgánmi na ochranu 
a presadzovanie práv dieťaťa a práva na 
rodovú rovnosť, ktorých dodržiavanie 
bude po prijatí povinné, aspoň pokiaľ ide 
o:
a) stanovenie veku a overenie veku 
podľa článku 13;
b) posúdenia vplyvu na deti podľa 
článku 13;
c) obchodné podmienky primerané 
veku, ktoré rovnako podporujú rodovú 
rovnosť, podľa článku 12;
d) dizajn zameraný na deti, ktorý 
rovnako podporuje rodovú rovnosť, 
podľa článku 13.
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia Komisia a 
výbor podporujú a uľahčujú vypracúvanie 
kódexov správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

1. S cieľom prispieť k riadnemu 
uplatňovaniu tohto nariadenia majú 
Komisia a výbor právo iniciovať a 
uľahčovať vypracúvanie kódexov 
správania na úrovni Únie, pričom 
zohľadňujú najmä osobitné výzvy spojené 
s bojom proti rôznym druhom 
nezákonného obsahu a riešením 
systémových rizík v súlade s právom Únie, 
najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
hospodárskej súťaže a ochrany osobných 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia môže vyzvať 
príslušné veľmi veľké online platformy, 
ďalšie veľmi veľké online platformy, iné 
online platformy a prípadne iných 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a iné zainteresované strany, 
aby sa zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ o 
akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch.

2. Ak sa vyskytne významné 
systémové riziko v zmysle článku 26 ods. 
1, ktoré sa týka viacerých veľmi veľkých 
online platforiem, Komisia po konzultácii 
s výborom požiada príslušné veľmi veľké 
online platformy, ďalšie veľmi veľké 
online platformy, iné online platformy 
a prípadne iných poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ako aj 
organizácie občianskej spoločnosti vrátane 
organizácií pracujúcich v oblasti rodovej 
rovnosti, odborníkov na základné práva 
a iné zainteresované strany, aby sa 
zúčastnili na vypracúvaní kódexov 
správania, v ktorých sa okrem iného 
stanovia záväzky prijať konkrétne 
opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj rámec 
pravidelného podávania správ 
o akýchkoľvek prijatých opatreniach a ich 
výsledkoch. Dôveryhodní nahlasovatelia 
a preverení výskumní pracovníci môžu 
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predkladať Komisii a výboru žiadosti 
o posúdenie kódexov správania na 
základe správ o systémových rizikách 
uvedených v článku 13 a výskumu, 
v ktorom sa hodnotí vplyv opatrení, ktoré 
zaviedli online platformy na riešenie 
týchto systémových rizík.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Kódexy správania na účel boja proti 

online násiliu
1. Komisia podporuje vypracúvanie 
kódexov správania na účel boja proti 
online násiliu na úrovni Únie medzi 
online platformami a inými príslušnými 
poskytovateľmi služieb, organizáciami 
zastupujúcimi obete online násilia, 
organizáciami občianskej spoločnosti 
a orgánmi presadzovania práva. Tieto 
kódexy správania prispievajú k ďalším 
požiadavkám na transparentnosť 
a podávanie správ, pokiaľ ide o prípady 
online násilia, s osobitným dôrazom na 
rodovo motivované násilie. Tieto kódexy 
správania takisto posilňujú požiadavky na 
to, ako online platformy a iní 
poskytovatelia služieb riešia tieto prípady.
2. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby 
kódexy správania uvedené v odseku 1 boli 
zamerané na účinný prenos informácií pri 
plnom rešpektovaní práv všetkých 
zainteresovaných strán, a objasniť, ako by 
online platformy a ďalší príslušní 
poskytovatelia služieb mali riešiť obzvlášť 
citlivé prípady nezákonného obsahu, ako 
je obsah súvisiaci s nezákonným 
zdieľaním súkromných snímok bez 
súhlasu, v súlade s právom Únie 
a vnútroštátnym právom. Komisia sa 
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usiluje zabezpečiť, aby kódexy správania 
pokrývali aspoň:
a) kategórie nezákonného obsahu 
súvisiaceho s online násilím, ktoré by mali 
používať poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb 
v podrobných správach uvedených 
v článku 13;
b) druhy nezákonného obsahu 
spojeného s online násilím, ako je obsah 
súvisiaci s nezákonným zdieľaním 
súkromných snímok bez súhlasu, ktoré by 
všetky veľmi veľké online platformy mali 
pri vykonávaní posudzovania rizík 
uvedeného v článku 26 zohľadniť ako 
možné systémové riziká;
c) informácie, ktoré by online 
platformy a ďalší príslušní poskytovatelia 
služieb mali podľa článku 21 poskytovať 
orgánom presadzovania práva alebo 
justičným orgánom v prípade podozrenia 
zo závažného trestného činu súvisiaceho 
s online násilím, ako je obsah súvisiaci s 
nezákonným zdieľaním súkromných 
snímok bez súhlasu;
d) akékoľvek štandardizované 
informácie, ktoré by sa okrem článku 14 
ods. 4 mali poskytnúť jednotlivcovi alebo 
subjektu, ktorý predložil oznámenie 
o výskyte údajného nezákonného obsahu 
súvisiaceho s online násilím, ako je 
napríklad kontakt na organizácie 
podporujúce obete rodovo motivovaného 
násilia, ako aj spôsob prístupu 
k príslušným verejným službám, ako je 
psychologická podpora.
3. Komisia podporí vypracovanie 
kódexov správania do jedného roka od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a ich uplatňovanie najneskôr 
do šiestich mesiacov po tomto dátume.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
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Článok 37 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) záruky na riešenie akýchkoľvek 
negatívnych účinkov na výkon základných 
práv zakotvených v charte, najmä slobody 
prejavu a práva na informácie a práva na 
nediskrimináciu;

e) záruky na riešenie akýchkoľvek 
negatívnych účinkov na výkon základných 
práv zakotvených v charte, najmä slobody 
prejavu a práva na informácie, práva na 
rovnosť žien a mužov, práva na 
nediskrimináciu a práv dieťaťa;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti. 
Tieto informácie sa postúpia aj 
koordinátorovi digitálnych služieb alebo 
výboru, ktorý začal konanie podľa odseku 
1.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výbor môže na svoje zasadnutia 
prizvať odborníkov a pozorovateľov a 
podľa potreby môže spolupracovať s inými 
orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými 

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

skupinami Únie, ako aj s externými 
expertmi podľa potreby v oblastiach, ako 
je rovnosť, najmä rodová rovnosť, 
nediskriminácia, online násilie a 
obťažovanie, online prenasledovanie a 
zneužívanie detí. Výbor výsledky tejto 
spolupráce zverejní.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zloženie výboru je rodovo 
vyvážené.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo výbor konajúci z vlastného podnetu 
alebo na žiadosť aspoň troch koordinátorov 
digitálnych služieb v mieste určenia môže 
v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že 
veľmi veľká online platforma porušila 
niektoré z týchto ustanovení, odporučiť 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom prijať takéto rozhodnutie 
v primeranej lehote.

Komisia konajúca z vlastného podnetu 
alebo 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, odporučí 
koordinátorovi digitálnych služieb v mieste 
usadenia, aby podozrenie z porušenia 
vyšetril s cieľom  prijať takéto rozhodnutie 
bezodkladne a v každom prípade do dvoch 
mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže buď na základe 1. Komisia začne buď na základe 
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odporúčania výboru alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom začať 
konanie s cieľom možného prijatia 
rozhodnutí podľa článkov 58 a 59 v 
súvislosti s príslušným konaním veľmi 
veľkej online platformy, ak:

odporúčania výboru, alebo z vlastnej 
iniciatívy po porade s výborom konanie na 
účel možného prijatia rozhodnutí podľa 
článkov 58 a 59 v súvislosti s príslušným 
konaním veľmi veľkej online platformy, 
ak:

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisia rozhodne začať konanie 
podľa odseku 1, oznámi to všetkým 
koordinátorom digitálnych služieb, výboru, 
ako aj príslušnej veľmi veľkej online 
platforme.

Keď Komisia začne konanie podľa odseku 
1, oznámi to všetkým koordinátorom 
digitálnych služieb, výboru, ako aj 
príslušnej veľmi veľkej online platforme.
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