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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je pevne presvedčený, že súčasná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1 
bola významným úspechom pre rozvoj elektronického obchodu, ale zároveň navrhuje 
harmonizáciu právnych predpisov v oblasti digitálnych služieb s cieľom zahrnúť širokú 
škálu poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti a stanoviť pre nich jasnejšie 
záväzné pravidlá a primeranú zodpovednosť;

2. domnieva sa, že v zásade treba prijať jasnejšie a – v čo najväčšom rozsahu – jednotne 
uplatniteľné pravidlá a konzistentné regulačné postupy na úrovni celej Únie na boj proti 
škodlivému obsahu,  nenávistnému prejavu a dezinformáciám a na ochranu maloletých, 
ako aj pravidlá upravujúce internetovú reklamu, mikrozacieľovanie a spravodlivý 
elektronický obchod, a zároveň požaduje prísne rozlišovanie medzi nezákonným 
obsahom, postihnuteľnými činmi a nezákonne šíreným obsahom na jednej strane a 
škodlivým obsahom, nenávistným prejavom a dezinformáciami na druhej strane, 
pretože v jednotlivých prípadoch sa uplatňuje rôzny prístup a pravidlá;

3. v tejto súvislosti chápe, že „nenávistný prejav“ pozostáva z verbálnej alebo neverbálnej 
komunikácie, ktorá zahŕňa nepriateľský akt namierený voči osobe alebo určitej sociálnej 
skupine alebo členovi takejto skupiny, najčastejšie z dôvodu rasy, farby pleti, 
náboženského vyznania, pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie, a ktorá sa vyznačuje verejným schvaľovaním, popieraním alebo hrubým 
zľahčovaním alebo podnecovaním ľudí k rodovo motivovanému násiliu; zdôrazňuje, že 
toto chápanie zahŕňa verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti;

4. v tejto súvislosti chápe, že „dezinformácie“ sú všetky formy nepravdivých, nepresných 
alebo zavádzajúcich informácií, ktoré boli vytvorené, prezentované a podporované s 
úmyslom spôsobiť verejné poškodenie alebo za účelom zisku, a že „propaganda“ je 
prevažne strategická komunikácia vytvorená a vykonávaná s cieľom zavádzať 
obyvateľstvo, ako aj zasahovať do práva verejnosti na informácie a práva jednotlivcov 
vyhľadávať a prijímať, ako aj rozširovať informácie a myšlienky všetkých druhov;

5. zdôrazňuje, že každé nové nariadenie by sa malo zamerať na zvýšenie transparentnosti, 
rovnakého zaobchádzania, bezpečnosti, sebaurčenia a dôvery koncových používateľov 
v kontrolu obsahu, ktorý im je poskytovaný; požaduje vysokú mieru interoperability 
služieb a prenosnosť údajov, a to pri zachovaní vysokej úrovne ochrany autorských práv 
a údajov, ako aj dátovej suverenity a sebaurčenia;

6. pripomína, že predpisy by sa mali navrhovať z hľadiska ochrany základných práv, 
najmä slobody prejavu, informácií, názorov a médií, práva na duševné vlastníctvo, z 
hľadiska podpory plurality médií, kultúrnej rozmanitosti a ochrany údajov, ako aj z 
hľadiska zabezpečenia rozmanitej a spravodlivej hospodárskej súťaže a prístupu k 

1 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).
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európskym dielam;

7. považuje za nevyhnutné, aby sa jasne vymedzil pojem „tretie strany s legitímnym 
záujmom“ a aby tieto tretie strany mali prístup k spoľahlivým informáciám o 
poskytovateľoch služieb informačnej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
požiadavky na informácie uvedené v článku 5 smernice 2000/31/ES sa účinne 
nepresadzovali; bez toho, aby sa narušila konkurencieschopnosť malých podnikov a 
mikropodnikov, žiada, aby určití online sprostredkovatelia, ako sú registrátori názvov 
domén, poskytovatelia hostingových služieb alebo poskytovatelia online reklamných 
služieb, boli povinní overiť totožnosť svojich obchodných klientov porovnaním 
identifikačných údajov podľa príslušných existujúcich a dostupných databáz ich 
komerčných používateľov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, v rámci 
protokolu „poznaj svojho zákazníka“ (Know Your Business Customer (KYBC)), a 
žiada, aby sprostredkovatelia mali právo i povinnosť odmietnuť alebo prestať 
poskytovať svoje služby, ak podľa informácií, ktoré oznámia príslušné orgány, je 
totožnosť ich obchodného klienta falošná alebo hrubo zavádzajúca; domnieva sa, že 
tento protokol „poznaj svojho zákazníka“ by sa mal uplatňovať na obchodných 
zákazníkov a nemal by mať vplyv na osobné údaje individuálnych používateľov;

8. opätovne zdôrazňuje význam zaručenia slobody prejavu, informácií, názorov a tlače; 
vzhľadom na dôležitosť ochrany nezávislej žurnalistiky podľa aktu o digitálnych 
službách je v tejto súvislosti dôrazne proti ďalšiemu hodnoteniu zákonného obsahu, keď 
sa legálne zverejní, pokiaľ to nie je odôvodnené tým, že príslušný obsah, aj keď je 
zákonný, vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o značné škody, ktoré môže spôsobiť; 
požaduje, aby v každom takomto prípade bolo konanie poskytovateľa služby 
informačnej spoločnosti založené na súdnom príkaze; poukazuje na to, že rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/18082 na 
poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí a na sociálne siete, pokiaľ ide o šírenie 
audiovizuálneho obsahu, môže, ak je bezodkladne transponované do vnútroštátneho 
práva, významne prispieť k obmedzeniu škodlivého obsahu, dezinformácií a 
nenávistných prejavov;

9. žiada konkrétnejšie a v čo najväčšej možnej miere jednotne uplatniteľné pravidlá 
týkajúce sa transparentnosti, keďže odstránenie, deklasifikácia a prioritizácia obsahu v 
sociálnych sieťach znižuje intenzívne šírenie nezákonného obsahu na internete a bojuje 
proti škodlivému obsahu, nenávistnému prejavu a dezinformáciám;

10. požaduje reguláciu komerčnej reklamy založenej na údajoch a mikrozacieľovania a 
žiada, aby sa na ne vzťahovali prísne pravidlá transparentnosti; požaduje povinné 
označovanie platenej politickej reklamy online, čím sa zabezpečí, že koncový 
používateľ takúto reklamu jednoducho rozpozná; zdôrazňuje, že platená politická 
reklama online by mala byť transparentná, aby koncový používateľ mohol vidieť, kto za 
tento obsah zaplatil;

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 
2010/13/EÚ 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) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Ú. v. EÚ L 
303, 28.11.2018, s. 69).
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11. uznáva, že Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií prispel k štruktúrovaniu dialógu 
s platformami a regulačnými orgánmi; navrhuje, aby online platformy zaviedli účinné a 
primerané záruky, najmä s cieľom zabezpečiť, aby konali dôsledne, primerane a 
nediskriminačným spôsobom a zabránili neúmyselnému odstráneniu obsahu, ktorý nie 
je nezákonný; navrhuje, aby sa existujúci právny rámec na ochranu maloletých osôb a 
na boj proti škodlivému obsahu, nenávistnému prejavu a dezinformáciám a jeho účinné 
presadzovanie hodnotili prostredníctvom akčného plánu pre demokraciu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje účinné využívanie spoluregulácie a samoregulácie a výmenu 
najlepších postupov na úrovni Únie a to, že takýto plán musí zahŕňať spoluprácu s 
overovateľmi faktov a výskumnými pracovníkmi; domnieva sa, že proti šíreniu 
škodlivého obsahu, prejavu nenávisti a dezinformácií sa môže najlepšie bojovať tým, že 
sa občanom pomôže získať mediálnu a digitálnu gramotnosť a rozvíjať kritické 
myslenie a tým, že sa posilní nezávislá profesionálna žurnalistika a kvalitné médiá; 
požaduje intenzívnejšiu spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a/alebo 
subjektmi, a to v rámci členských štátov a medzi nimi, s cieľom účinnejšie riešiť 
nežiaduce účinky a osobitné problémy; v tejto súvislosti sa domnieva, že je potrebná 
koordinácia na úrovni Únie;

12. uznáva, že zásada, podľa ktorej čisto pasívne digitálne služby, ako sú poskytovatelia 
prístupu k internetu, nezodpovedajú za obsah prenášaný prostredníctvom svojich 
služieb, pretože nemajú kontrolu nad týmto obsahom („čistý prenos“), nemajú s ním 
žiadnu aktívnu interakciu alebo ho neoptimalizujú, sa musí zachovať, pretože je jedným 
zo základných kameňov slobodného internetu, pričom aktívne služby by mali zostať 
plne zodpovedné za obsah svojich služieb;

13. žiada, aby sa poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti uložila povinnosť, ktorá 
znamená, že nezákonný obsah sa nielen odstráni rýchlo po tom, ako sa o ňom dozvedia, 
alebo po jeho oznámení, ale že takýto obsah sa tiež oznámi relevantným príslušným 
orgánom na účely možného ďalšieho vyšetrovania a stíhania; pridružení 
prevádzkovatelia by mali uchovávať súvisiace metaúdaje počas obmedzeného obdobia a 
odovzdávať ich na žiadosť príslušných orgánov iba počas tohto obdobia;

14. zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti by mali poskytovať 
zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o ich zaobchádzaní s nezákonným obsahom 
a informovať poskytovateľov obsahu o odstránení takéhoto obsahu v každom prípade, 
pričom sa uvedie právny základ a možnosti námietok a účinných mechanizmov 
podávania sťažností a nápravy; pripomína, že prezumpcia neviny v každom ďalšom 
súdnom konaní sa musí dodržiavať a osobné údaje obetí sa musia chrániť;

15. zdôrazňuje, že dobrovoľné opatrenia prijaté poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti na boj proti nezákonnému alebo škodlivému obsahu, prejavu nenávisti a 
dezinformáciám nesmú viesť k obmedzeniu ich zodpovednosti;

16. žiada, aby povinnosti boli tiež odstupňované tak, aby platformy s dominantným 
postavením na trhu alebo na jeho podstatnej časti (t. j. platformy, ktoré pôsobia ako 
„strážcovia“ (gatekeepers) alebo platformy potenciálne štruktúrujúce trh) boli výrazne 
regulované a aby rozvíjajúce sa spoločnosti alebo spoločnosti zastupujúce okrajový 
segment trhu boli menej regulované, keďže väčšie a etablované platformy môžu 
venovať viac zdrojov na koordinované odhaľovanie zavádzajúceho správania a na 
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moderovanie obsahu; zdôrazňuje, že prevádzkovatelia dominantných platforiem musia 
nielen chrániť, ale aj aktívne podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, keďže 
zohrávajú zásadnú úlohu v prístupe k správam, audiovizuálnemu obsahu, ako aj 
kultúrnym a kreatívnym dielam; zastáva názor, že kvalitný mediálny obsah 
prispôsobený príslušným trhom a rešpektujúci zákony o štátnom jazyku by tieto 
platformy mali uprednostňovať a mali by zabezpečiť, aby bol jednoducho prístupný; 
zdôrazňuje, že v záujme ochrany a podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, podpory 
európskych diel a plurality médií by malo byť používanie algoritmov týmito 
platformami transparentné a malo by byť nastaviteľné koncovými používateľmi, aby 
používatelia chápali, ako sa poskytuje prístup k príslušnému obsahu, ako sa klasifikuje 
alebo obmedzuje, a aby mali možnosti voľby; domnieva sa, že každý navrhovaný 
systém by mali sprevádzať vhodné opatrenia na ochranu základných práv bez toho, aby 
bola dotknutá možnosť nestranného súdneho dohľadu;

17. žiada, aby sa riešila otázka falošných účtov a aby sa konfiškovali zisky tých, ktorí šíria 
dezinformácie;

18. požaduje posilnený a jasnejšie vymedzený právny rámec s cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti prijali účinné opatrenia, ako napríklad 
zvýšenie používania automatizovaných detekčných postupov s ľudským dohľadom, a 
aby urýchlene konali s cieľom odstrániť nezákonný obsah zo svojich služieb a zabrániť 
opätovnému nahratiu takéhoto obsahu;

19. domnieva sa, že v prípade živého obsahu porušujúceho predpisy by mala byť reakcia 
poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti po prijatí oznámenia od nositeľov práv 
okamžitá, a v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby objasnila pojem „promptná reakcia“, 
ktorý už obsahuje smernica 2000/31/ES; zároveň odkazuje na nedávnu vnútroštátnu 
judikatúru, podľa ktorej poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti musia odstrániť 
obsah porušujúci predpisy do 30 minút;

20. navrhuje, aby sa posilnila zásada krajiny pôvodu zvýšením spolupráce členských štátov 
pri presadzovaní legitímnych všeobecných a verejných záujmov, čo si vyžaduje väčšie 
zapojenie vnútroštátnych regulačných orgánov a preskúmanie existujúcich 
procedurálnych pravidiel a možností presadzovania s cieľom dosiahnuť udržateľnejšie a 
účinnejšie presadzovanie práva v cezhraničných prípadoch;

21. dôrazne upozorňuje na to, že ochrana a podpora slobody a vyjadrovanie rozmanitosti 
názorov, informácií, tlač, umelecké a kultúrne prejavy, vlastnícke práva, ako aj ochrana 
súkromia pri komunikácii jednotlivcov musia byť vyvážené a byť základom liberálnej 
demokracie offline aj online; žiada preto, aby v tejto súvislosti bolo využívanie 
všetkých technologicky realizovateľných prostriedkov na boj proti nezákonnému 
obsahu alebo škodlivému obsahu, prejavu nenávisti a dezinformáciám na internete 
založené na súdnom a regulačnom dohľade; zdôrazňuje, že uvedené opatrenia nemôžu 
viesť k žiadnym kontrolným opatreniam ex ante alebo k filtrovaniu obsahu 
pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES. zdôrazňuje tiež, 
že tieto opatrenia nemôžu viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti monitorovať každý 
obsah; domnieva sa, že v prípade, keď sa používajú technologické prostriedky a 
osobitné opatrenia, ktoré sú v súlade s existujúcimi zákonnými ustanoveniami, sú 
potrebné spoľahlivé záruky transparentnosti a zodpovednosti, ako aj potenciál 
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vysokokvalifikovaného nezávislého a nestranného ľudského dohľadu; vyzýva Komisiu, 
aby v čo najväčšej možnej miere prijala jednotné a účinné pravidlá týkajúce sa postupu 
oznamovania a prijímania opatrení s cieľom urýchliť odhaľovanie a odstraňovanie 
nezákonného alebo nezákonne šíreného obsahu, pričom sa zabezpečí, aby zákonný a 
zákonne šírený obsah zostal online a aby akékoľvek odstránenie zákonného obsahu, 
ktorý mohol byť neoprávnene odstránený, neviedlo k identifikácii jednotlivých 
používateľov ani k spracovaniu osobných údajov; požaduje, aby prevádzkovatelia 
služieb informačnej spoločnosti sprístupňovali mechanizmy podávania sťažností a 
nápravy používateľom a aby spracúvali sťažnosti bez zbytočného odkladu;

22. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa vykonané získavanie a spracúvanie 
všetkých osobných údajov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6803 alebo do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6794 vykonávalo v súlade so zásadami zákonnosti, 
nevyhnutnosti a proporcionality, ako je stanovené v článku 9 Dohovoru Rady Európy o 
ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor č. 
108);

23. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup na trh pre verejné subjekty, ako sú MVO, 
knižnice, kultúrne inštitúcie, výskumné strediská, kultúrne siete a univerzity;

24. žiada, aby sa poskytovateľom mediálnych služieb poskytol prístup k údajom 
generovaným alebo priamo súvisiacim so službami alebo obsahom, ktorý vytvárajú, ak 
sa služby a obsah ponúkajú na globálnych digitálnych platformách, a to vždy v súlade s 
pravidlami ochrany osobných údajov a súkromia, aby sa zabránilo nekalej súťaži; 
požaduje silné záruky s cieľom zabrániť zneužívaniu údajov o používateľoch, a to aj 
zabezpečením algoritmickej transparentnosti a zodpovednosti, ako aj prístupu 
výskumných pracovníkov a orgánov verejného dohľadu k relevantným údajom;

25. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby prevádzkovatelia platforiem sprístupnili 
mechanizmy podávania sťažností a nápravy používateľom a aby sa sťažnosti spracúvali 
bez zbytočného odkladu;

26. požaduje riešenia, ktoré umožnia spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaký prístup na 
jednotný trh pre športové podujatia a služby zo všetkých členských štátov;

27. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prevádzkovatelia platforiem sprístupnia správy o 
transparentnosti obsahujúce informácie o počte prípadov, v ktorých bol obsah nesprávne 
identifikovaný ako nezákonný alebo nezákonne šírený, a aby príslušné orgány 
sprístupňovali informácie o počte prípadov, v ktorých odstránenia viedli k vyšetrovaniu 
a stíhaniu trestnej činnosti;

28. domnieva sa, že regulácia technológií sa musí vykonávať spôsobom, ktorý nenarúša 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
4 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).
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inovácie ani neobmedzuje slobodu prejavu; zdôrazňuje, že otvorený, sieťovo a 
technologicky neutrálny prístup na internet musí byť osobitne chránený zákonom, 
pretože je základom pre potrebnú interoperabilitu služieb a systémov, zabezpečuje 
rozmanitosť, podnecuje tvorbu digitálneho obsahu a umožňuje spravodlivú hospodársku 
súťaž a vytvára infraštruktúru digitálnych služieb, ku ktorým patrí prístup ku kvalitným 
informáciám, médiám, vzdelávaniu, vede a kultúre pre každého občana EÚ; vyzýva 
preto Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zabezpečenie rovnakého, nediskriminačného 
zaobchádzania so všetkými prenosmi údajov v Únii a aby kriticky preskúmala vplyv 
ponúk bezplatného prenosu údajov na hospodársku súťaž v Únii; poukazuje na to, že 
softvéry s otvoreným zdrojovým kódom, otvorené normy a otvorené technológie sú 
najvhodnejšie na zabezpečenie interoperability, spravodlivej hospodárskej súťaže a 
dostupnosti;

29. vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia, ktorými sa od platforiem a poskytovateľov 
služieb informačnej spoločnosti vyžaduje, aby zabránili prístupu maloletých osôb 
k pornografickému obsahu; pripomína, že tento obsah, ktorý je často dostupný 
bezplatne, je povahy, ktorou môže vážne narušiť mladšiu generáciu pri objavovaní 
emócií a sexuality; zdôrazňuje, že značná časť pornografického obsahu online obsahuje 
rodovú stereotypizáciu, ktorá často vážne poškodzuje dôstojnosť žien, a dokonca 
prispieva k banalizácii scén zneužívania alebo násilia; zdôrazňuje preto, že ochrana práv 
žien a boj proti rodovo založenému a sexuálnemu násiliu si vyžaduje rozhodné kroky 
účinnými technologickými prostriedkami s cieľom zabrániť tomu, aby maloleté osoby 
boli vystavené takémuto obsahu; pripomína, že na tento účel treba stanoviť ambiciózne 
pravidlá a pripomína význam intenzívnejšej spolupráce na európskej úrovni s cieľom 
chrániť maloletých;

30. zdôrazňuje, že odvetvové nariadenia by v zásade mali mať vždy prednosť pred 
horizontálnymi nariadeniami; v tejto súvislosti najmä zdôrazňuje, že budúci akt o 
digitálnych službách plne uznáva ako lex specialis ustanovenia existujúcej smernice 
(EÚ) 2018/1808 a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7905;

31. zdôrazňuje význam nového digitálneho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a pridanej 
hodnoty, ktorú prinášajú digitálne technológie v rôznych sektoroch súvisiacich s 
kultúrou, vzdelávaním, médiami, športom a mládežou; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
právne predpisy, ktoré umožnia rozvoj tohto nového trendu, chránia kultúrne a tvorivé 
práce autorov a tvorcov a zabezpečujú spravodlivý a rovnaký vnútorný trh pre všetkých 
nezávisle od ich regiónu alebo členských štátov;

32. zdôrazňuje, že rastúce využívanie internetu pri uvádzaní kníh na trh musí byť 
sprevádzané opatreniami zaručujúcimi kultúrnu rozmanitosť, aby bolo možné 
zabezpečiť rovnaký prístup k čítaniu pre všetkých, ochranu zásady spravodlivej a 
primeranej odmeny pre nositeľov práv, ako aj rozmanitosť vydávaných kníh; opakuje, 
že je potrebné zachovať spravodlivú hospodársku súťaž na digitálnom jednotnom trhu 
zavedením zásady interoperability;

33. naliehavo žiada, aby sa pozornosť venovala aj neutralite zariadenia, pretože iba v 

5 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).
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prípade jeho interakcie s neutralitou siete môže byť konečné spotrebiteľské rozhodnutie 
zabezpečené medzi koncovými bodmi;

34. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so subjektmi pôsobiacimi v oblasti internetových 
služieb, Europolom a Eurojustom zefektívnili postupy oznamovania a odstraňovania pri 
odstraňovaní obsahu zobrazujúceho násilie, zneužívanie detí a detskú pornografiu.
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