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Pozmeňujúci návrh 111
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Digitálne služby vo všeobecnosti, a 
najmä online platformy zohrávajú v 
hospodárstve – predovšetkým na 
vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, 
keďže otvárajú v Únii nové podnikateľské 
príležitosti a uľahčujú cezhraničné 
obchodovanie.

(1) Digitálne služby vo všeobecnosti, a 
najmä online platformy zohrávajú v 
hospodárstve – predovšetkým na 
vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, 
keďže otvárajú v Únii nové podnikateľské 
príležitosti a uľahčujú cezhraničné 
obchodovanie. Slúžia ako základné 
nástroje digitálneho hospodárstva tým, že 
poskytujú prístup ku kritickej 
infraštruktúre. Okrem toho by mohli 
zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane 
slobody a plurality médií, a to aj šírením 
správ a uľahčovaním verejnej diskusie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Digitálne služby vo všeobecnosti, a 
najmä online platformy zohrávajú v 
hospodárstve – predovšetkým na 
vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, 
keďže otvárajú v Únii nové podnikateľské 
príležitosti a uľahčujú cezhraničné 
obchodovanie.

(1) Digitálne služby vo všeobecnosti, a 
najmä online platformy zohrávajú v 
hospodárstve – predovšetkým na 
vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, 
keďže otvárajú v Únii nové podnikateľské 
príležitosti a uľahčujú cezhraničné 
obchodovanie, ale sú aj v prospech 
spotrebiteľov, pretože vedú k väčšiemu 
výberu poskytovaných produktov a 
služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Základné platformové služby majú 
pritom viacero charakteristík, ktoré ich 
poskytovatelia môžu využiť. Medzi tieto 
charakteristiky základných platformových 
služieb patria okrem iného extrémne 
úspory z rozsahu, ktoré často pramenia z 
takmer nulových hraničných nákladov na 
pridávanie komerčných alebo koncových 
používateľov. Ďalšími charakteristikami 
základných platformových služieb sú 
veľmi silné sieťové účinky, schopnosť 
spájať mnohých komerčných používateľov 
s mnohými koncovými používateľmi 
vďaka mnohostrannosti týchto služieb, 
veľká miera závislosti komerčných aj 
koncových používateľov, účinky 
odkázanosti na poskytovateľa, chýbajúci 
multihoming koncových používateľov na 
rovnaký účel, vertikálna integrácia a 
výhody založené na údajoch. Všetky tieto 
charakteristiky môžu v spojení s nečestným 
konaním poskytovateľov týchto služieb 
podstatne narušiť súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb a 
ovplyvniť spravodlivosť obchodného 
vzťahu medzi poskytovateľmi takýchto 
služieb a ich komerčnými a koncovými 
používateľmi, viesť k rýchlemu a 
potenciálne ďalekosiahlemu obmedzeniu 
možností praktickej voľby komerčných a 
koncových používateľov, a v konečnom 
dôsledku poskytovateľa týchto služieb 
dostať do pozície tzv. strážcu prístupu 
(„gatekeeper“).

(2) Základné platformové služby majú 
pritom viacero charakteristík, ktoré ich 
poskytovatelia môžu využiť. Medzi tieto 
charakteristiky základných platformových 
služieb patria okrem iného extrémne 
úspory z rozsahu, ktoré často pramenia z 
takmer nulových hraničných nákladov na 
pridávanie komerčných alebo koncových 
používateľov. Ďalšími charakteristikami 
základných platformových služieb sú 
veľmi silné sieťové účinky, schopnosť 
spájať mnohých komerčných používateľov 
s mnohými koncovými používateľmi 
vďaka mnohostrannosti týchto služieb, 
veľká miera závislosti komerčných aj 
koncových používateľov, účinky 
odkázanosti na poskytovateľa, chýbajúci 
multihoming koncových používateľov na 
rovnaký účel, vertikálna integrácia a 
výhody založené na údajoch. Všetky tieto 
charakteristiky môžu v spojení s nečestným 
konaním poskytovateľov týchto služieb 
podstatne narušiť súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb a 
ovplyvniť spravodlivosť obchodného 
vzťahu medzi poskytovateľmi takýchto 
služieb a ich komerčnými a koncovými 
používateľmi, viesť k rýchlemu a 
potenciálne ďalekosiahlemu obmedzeniu 
možností praktickej voľby komerčných a 
koncových používateľov, znižovať normy 
v oblasti ochrany spotrebiteľa a v 
konečnom dôsledku poskytovateľa týchto 
služieb dostať do pozície tzv. strážcu 
prístupu („gatekeeper“). Koncových 
používateľov rovnako ovplyvňujú nekalé 
praktiky strážcov prístupu a ich záujmy by 
sa mali zohľadniť pri povinnostiach, 
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ktoré sa majú uložiť podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Musí existovať jasná a 
transparentná výmena informácií medzi 
používateľom a poskytovateľom služieb, 
aby bolo možné účinne skontrolovať, 
overiť a filtrovať údaje poskytované 
priamo a postupované tretím stranám 
alebo použité na reklamné účely a na 
sformulovanie personalizovaných ponúk, 
a to podľa okolností zo strany 
používateľa, špecializovaných služieb 
poskytovateľa služieb a orgánu verejnej 
moci v každom členskom štáte alebo na 
európskej úrovni.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 115
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Etablovalo sa niekoľko veľkých 
poskytovateľov základných platformových 
služieb s veľkou hospodárskou silou. 
Zvyčajne dokážu svojimi službami prepojiť 
mnohých komerčných používateľov s 
mnohými koncovými používateľmi, čo im 
umožňuje, aby výhody ako prístup k 
veľkému množstvu údajov z jednej oblasti 

(3) Etablovalo sa niekoľko veľkých 
poskytovateľov základných platformových 
služieb s veľkou hospodárskou silou. 
Zvyčajne dokážu svojimi službami prepojiť 
mnohých komerčných používateľov s 
mnohými koncovými používateľmi, čo im 
umožňuje, aby výhody ako prístup k 
veľkému množstvu údajov z jednej oblasti 
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činnosti využili aj v nových oblastiach. 
Niektorí z týchto poskytovateľov majú v 
digitálnom hospodárstve kontrolu nad 
celými platformovými ekosystémami a 
existujúci alebo noví účastníci trhu s nimi 
môžu štrukturálne len veľmi ťažko súťažiť 
alebo sa im vyrovnať, a to bez ohľadu na 
to, akí sú inovační alebo efektívni. 
Súťažeschopnosť obmedzujú najmä veľmi 
veľké prekážky vstupu alebo výstupu 
vrátane vysokých investičných nákladov, 
ktoré sa v prípade výstupu nedajú 
(jednoducho) získať späť, a absencie (alebo 
obmedzenej dostupnosti) určitých 
kľúčových vstupov digitálneho 
hospodárstva – napríklad údajov. To 
zvyšuje pravdepodobnosť, že podkladové 
trhy nefungujú dobre alebo čoskoro 
fungovať prestanú.

činnosti využili aj v nových oblastiach. 
Niektorí z týchto poskytovateľov majú v 
digitálnom hospodárstve kontrolu nad 
celými platformovými ekosystémami a 
existujúci alebo noví účastníci trhu s nimi 
môžu štrukturálne len veľmi ťažko súťažiť 
alebo sa im vyrovnať, a to bez ohľadu na 
to, akí sú inovační alebo efektívni. 
Súťažeschopnosť obmedzujú najmä veľmi 
veľké prekážky vstupu alebo výstupu 
vrátane vysokých investičných nákladov, 
ktoré sa v prípade výstupu nedajú 
(jednoducho) získať späť, a absencie (alebo 
obmedzenej dostupnosti) určitých 
kľúčových vstupov digitálneho 
hospodárstva – napríklad údajov. To 
zvyšuje pravdepodobnosť, že podkladové 
trhy nefungujú dobre alebo čoskoro 
fungovať prestanú. Okrem toho majú 
digitálne platformy neodôvodnené výhody 
vo forme nástrojov na obchádzanie pri 
platení daní zo zisku a podmienok 
zamestnávania pracovníkov platforiem, 
ktoré ešte viac narúšajú hospodársku 
súťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Pre strážcov prístupu by sa mali 
stanoviť spoločné normy overovania, 
monitorovania a kontroly s cieľom 
zachovať rovnaké zaobchádzanie na 
európskej úrovni a zabezpečiť rovnaké 
podmienky. 

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 117
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Údaje zhromaždené platformami 
by sa po tom, ako boli anonymizované a 
zabezpečené, mohli v súlade s osobitnými 
transparentnými pravidlami postúpiť 
príslušným orgánom verejnej moci a 
výskumným zariadeniam, ktoré tieto 
informácie používajú výlučne na účely 
verejnej služby v rámci obmedzení 
stanovených v Charte základných práv 
Európskej únie a v ustanoveniach o 
ochrane údajov a práve na súkromie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 118
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Kombinácia týchto charakteristík 
strážcov prístupu v mnohých prípadoch 
pravdepodobne povedie k závažnej 
nerovnováhe vo vyjednávacej sile a 
následne k nekalým praktikám a 
podmienkam pre komerčných, ako aj 
koncových používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu, a to na úkor cien, 
kvality, možností výberu aj inovácie.

(4) Kombinácia týchto charakteristík 
strážcov prístupu v mnohých prípadoch 
pravdepodobne povedie k závažnej 
nerovnováhe vo vyjednávacej sile a 
následne k nekalým praktikám a 
podmienkam pre komerčných, ako aj 
koncových používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu, a to na úkor cien, 
kvality, súkromia, noriem v oblasti 
bezpečnosti, financovania tradičných 
vydavateľov, možností výberu aj inovácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Christophe Hansen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Strážcovia prístupu majú významný 
vplyv na vnútorný trh, keďže poskytujú 
komerčným používateľom vstupnú bránu 
na oslovenie koncových používateľov 
kdekoľvek v Únii a na rôznych trhoch. 
Nepriaznivý vplyv nekalých praktík na 
vnútorný trh, a najmä slabá 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb vrátane negatívnych 
spoločenských a hospodárskych dôsledkov 
viedli vnútroštátnych zákonodarcov a 
odvetvové regulačné orgány k tomu, aby 
konali. Na riešenie nekalých praktík a 
súťažeschopnosti trhu digitálnych služieb 
(alebo aspoň ich časti) už bolo prijatých 
alebo navrhnutých niekoľko 
vnútroštátnych regulačných riešení. 
Vzniklo tak riziko rozdielnych 
regulačných riešení, ktoré by 
fragmentovali vnútorný trh, v dôsledku 
čoho by hrozil nárast nákladov na 
dodržiavanie rôznych súborov 
vnútroštátnych regulačných požiadaviek.

(6) Strážcovia prístupu majú významný 
vplyv na vnútorný trh, keďže poskytujú 
komerčným používateľom vstupnú bránu 
na oslovenie koncových používateľov 
kdekoľvek v Únii a na rôznych trhoch. 
Nepriaznivý vplyv nekalých praktík na 
vnútorný trh, a najmä slabá 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb vrátane negatívnych 
spoločenských a hospodárskych dôsledkov 
viedli vnútroštátnych zákonodarcov a 
odvetvové regulačné orgány k tomu, aby 
konali. Na riešenie nekalých praktík a 
súťažeschopnosti trhu digitálnych služieb 
(alebo aspoň ich časti) už bolo prijatých 
alebo navrhnutých niekoľko 
vnútroštátnych regulačných riešení. Vznikli 
tak rozdielne regulačné riešenia, ktoré 
fragmentujú vnútorný trh, v dôsledku čoho 
hrozí nárast nákladov na dodržiavanie 
rôznych súborov vnútroštátnych 
regulačných požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Christophe Hansen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto by sa komerčným aj 
koncovým používateľom základných 
platformových služieb strážcov prístupu v 
celej Únii mali poskytnúť primerané 
regulačné záruky proti nekalým praktikám 

(7) Cieľom tohto nariadenia je preto 
prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu zvýšením úrovne 
ochrany spotrebiteľa, stanovením 
pravidiel, ktoré zabezpečia 
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týchto strážcov s cieľom uľahčiť 
cezhraničný obchod v rámci Únie, a tým 
zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu 
a riešiť už existujúcu alebo pravdepodobne 
vznikajúcu fragmentáciu v konkrétnych 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Okrem toho, hoci strážcovia 
prístupu majú tendenciu prijímať globálne 
alebo aspoň celoeurópske obchodné 
modely a algoritmické štruktúry, môžu v 
rôznych členských štátoch uplatňovať a v 
niektorých prípadoch aj uplatňujú odlišné 
obchodné podmienky a postupy, čo môže 
viesť k rozdielom medzi konkurenčnými 
podmienkami pre používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu na úkor integrácie v 
rámci vnútorného trhu.

súťažeschopnosť a spravodlivosť 
digitálneho sektora vo všeobecnosti, ako 
aj pre komerčných používateľov a 
koncových používateľov základných 
platformových služieb, ktoré poskytujú 
najmä strážcovia prístupu. Komerčným aj 
koncovým používateľom základných 
platformových služieb strážcov prístupu v 
celej Únii by sa mali poskytnúť primerané 
regulačné záruky proti nekalým praktikám 
týchto strážcov s cieľom uľahčiť 
cezhraničný obchod v rámci Únie, a tým 
zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu 
a riešiť už existujúcu alebo pravdepodobne 
vznikajúcu fragmentáciu v konkrétnych 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Okrem toho, hoci strážcovia 
prístupu majú tendenciu prijímať globálne 
alebo aspoň celoeurópske obchodné 
modely a algoritmické štruktúry, môžu v 
rôznych členských štátoch uplatňovať a v 
niektorých prípadoch aj uplatňujú odlišné 
obchodné podmienky a postupy, čo môže 
viesť k rozdielom medzi konkurenčnými 
podmienkami pre používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu na úkor integrácie v 
rámci vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto by sa komerčným aj 
koncovým používateľom základných 
platformových služieb strážcov prístupu v 
celej Únii mali poskytnúť primerané 
regulačné záruky proti nekalým praktikám 
týchto strážcov s cieľom uľahčiť 
cezhraničný obchod v rámci Únie, a tým 
zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu 

(7) Preto by sa komerčným aj 
koncovým používateľom základných 
platformových služieb strážcov prístupu v 
celej Únii mali poskytnúť primerané 
regulačné záruky proti nekalým praktikám 
týchto strážcov s cieľom uľahčiť 
cezhraničný obchod v rámci Únie, a tým 
zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu 
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a riešiť už existujúcu alebo pravdepodobne 
vznikajúcu fragmentáciu v konkrétnych 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Okrem toho, hoci strážcovia 
prístupu majú tendenciu prijímať globálne 
alebo aspoň celoeurópske obchodné 
modely a algoritmické štruktúry, môžu v 
rôznych členských štátoch uplatňovať a v 
niektorých prípadoch aj uplatňujú odlišné 
obchodné podmienky a postupy, čo môže 
viesť k rozdielom medzi konkurenčnými 
podmienkami pre používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu na úkor integrácie v 
rámci vnútorného trhu.

a riešiť už existujúcu alebo pravdepodobne 
vznikajúcu fragmentáciu v konkrétnych 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, so začlenením ustanovenia 
stanovujúceho nárok používateľov na 
odškodnenie v prípadoch porušenia ich 
práv.  Okrem toho, hoci strážcovia prístupu 
majú tendenciu prijímať globálne alebo 
aspoň celoeurópske obchodné modely a 
algoritmické štruktúry, môžu v rôznych 
členských štátoch uplatňovať a v 
niektorých prípadoch aj uplatňujú odlišné 
obchodné podmienky a postupy, čo môže 
viesť k rozdielom medzi konkurenčnými 
podmienkami pre používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu na úkor integrácie v 
rámci vnútorného trhu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 122
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Aproximáciou rozdielnych 
vnútroštátnych právnych predpisov by sa 
mali odstrániť prekážky slobodného 
poskytovania a prijímania služieb vrátane 
maloobchodných služieb na vnútornom 
trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a 
spravodlivých digitálnych trhov s 
prítomnosťou strážcov prístupu by sa 
preto mal na úrovni vnútorného trhu Únie 
zaviesť cielený a zosúladený súbor 
povinných pravidiel.

(8) Aproximáciou rozdielnych 
vnútroštátnych právnych predpisov by sa 
mali odstrániť prekážky slobodného 
poskytovania a prijímania služieb vrátane 
maloobchodných služieb na vnútornom 
trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných, 
udržateľných a spravodlivých digitálnych 
trhov by sa preto mal na úrovni vnútorného 
trhu Únie zaviesť cielený a zosúladený 
súbor povinných pravidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Christophe Hansen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Aproximáciou rozdielnych 
vnútroštátnych právnych predpisov by sa 
mali odstrániť prekážky slobodného 
poskytovania a prijímania služieb vrátane 
maloobchodných služieb na vnútornom 
trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a 
spravodlivých digitálnych trhov s 
prítomnosťou strážcov prístupu by sa preto 
mal na úrovni vnútorného trhu Únie 
zaviesť cielený a zosúladený súbor 
povinných pravidiel.

(8) Aproximáciou rozdielnych 
vnútroštátnych právnych predpisov by sa 
mali odstrániť prekážky slobodného 
poskytovania a prijímania služieb vrátane 
maloobchodných služieb na vnútornom 
trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a 
spravodlivých digitálnych trhov s 
prítomnosťou strážcov prístupu by sa preto 
mal na úrovni vnútorného trhu Únie 
zaviesť cielený a zosúladený súbor 
pravidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 

(9) Žiadne z ustanovení v tomto 
nariadení členským štátom nebráni v tom, 
aby ukladali rovnaké a prísnejšie 
povinnosti podnikom s cieľom sledovať 
legitímne verejné záujmy v súlade 
s právom Únie. K týmto legitímnym 
verejným záujmom môže okrem iného 
patriť ochrana spotrebiteľa, boj proti 
prejavom nekalej hospodárskej súťaže 
alebo ochrana slobody a plurality. Žiadne 
z ustanovení v tomto nariadení 
predovšetkým nebráni členským štátom 
sledovať tieto legitímne záujmy tým, že 
uložia povinnosti podnikom, ktoré majú 
postavenie strážcov prístupu v zmysle 
tohto nariadenia. Keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
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efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 
jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti a zákazy uložené 
strážcom prístupu podľa tohto nariadenia a 
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jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

na ich jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 
jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy služieb a ich 
poskytovateľov, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 
jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Christophe Hansen



PE696.537v01-00 14/167 AM\1238608SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 
jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia. Zároveň, keďže cieľom 
tohto nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania vo výlučne vnútroštátnom 
kontexte, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Uplatňovanie 
takýchto pravidiel by však nemalo mať 
vplyv na povinnosti uložené strážcom 
prístupu podľa tohto nariadenia a na ich 
jednotné a účinné uplatňovanie na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, 
ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych 
súťažných pravidiel týkajúcich sa 
protikonkurenčného viacstranného a 
jednostranného správania a kontroly 

(10) Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, 
ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych 
súťažných pravidiel týkajúcich sa 
protikonkurenčného viacstranného a 
jednostranného správania a kontroly 
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koncentrácií je ochrana nenarušenej 
hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto 
nariadenia je doplnkový, ale odlišný od 
cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej 
súťaže na ktoromkoľvek trhu 
vymedzeného z pohľadu súťažného práva – 
je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali 
súťažeschopné a spravodlivé, nezávisle od 
skutočných, pravdepodobných alebo 
predpokladaných účinkov správania 
určitého strážcu prístupu, na ktorého sa 
vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku 
súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa 
teda zameriava na ochranu iného právneho 
záujmu než uvedené pravidlá a ich 
uplatňovanie by ním nemalo byť dotknuté.

koncentrácií je ochrana nenarušenej 
hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto 
nariadenia je doplnkový, ale odlišný od 
cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej 
súťaže na ktoromkoľvek trhu 
vymedzeného z pohľadu súťažného práva – 
je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali 
súťažeschopné a spravodlivé a aby 
príslušné práva komerčných používateľov 
a koncových používateľov boli chránené, 
nezávisle od skutočných, pravdepodobných 
alebo predpokladaných účinkov správania 
určitého strážcu prístupu, na ktorého sa 
vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku 
súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa 
teda zameriava na ochranu iného právneho 
záujmu než uvedené pravidlá a ich 
uplatňovanie by ním nemalo byť dotknuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, 
ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych 
súťažných pravidiel týkajúcich sa 
protikonkurenčného viacstranného a 
jednostranného správania a kontroly 
koncentrácií je ochrana nenarušenej 
hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto 
nariadenia je doplnkový, ale odlišný od 
cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej 
súťaže na ktoromkoľvek trhu 
vymedzeného z pohľadu súťažného práva – 
je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali 
súťažeschopné a spravodlivé, nezávisle od 
skutočných, pravdepodobných alebo 
predpokladaných účinkov správania 

(10) Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, 
ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych 
súťažných pravidiel týkajúcich sa 
protikonkurenčného viacstranného a 
jednostranného správania a kontroly 
koncentrácií je ochrana nenarušenej 
hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto 
nariadenia je doplnkový, ale odlišný od 
cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej 
súťaže na ktoromkoľvek trhu 
vymedzeného z pohľadu súťažného práva – 
je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali 
súťažeschopné a spravodlivé, nezávisle od 
skutočných, pravdepodobných alebo 
predpokladaných účinkov správania 
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určitého strážcu prístupu, na ktorého sa 
vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku 
súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa 
teda zameriava na ochranu iného právneho 
záujmu než uvedené pravidlá a ich 
uplatňovanie by ním nemalo byť dotknuté.

určitého strážcu prístupu, na ktorého sa 
vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku 
súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa 
teda zameriava na ochranu iného právneho 
záujmu než uvedené pravidlá a malo by 
dopĺňať ich uplatňovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mali by existovať jasné právne 
obmedzenia pre systematické fúzie a 
akvizície, aby sa zabránilo škodlivým 
prevzatiam, pri ktorých veľké spoločnosti 
kupujú startupy a scaleupy, aby odstránili 
akúkoľvek potenciálnu konkurenciu. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
významným odvetviam, ktoré sa 
digitalizujú zrýchleným tempom, ako 
zdravotníctvo, vzdelávanie, obrana, 
doprava a finančné služby.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 131
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Toto nariadenie by zároveň malo 
dopĺňať pravidlá (bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel) 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie upravujúcich niektoré aspekty 
poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje 

(11) Toto nariadenie by zároveň malo 
dopĺňať pravidlá (bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel) 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie upravujúcich niektoré aspekty 
poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje 
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toto nariadenie, predovšetkým z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/115026, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ 
[DSA]27, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928, zo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/79029, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2010/1331, ako aj z vnútroštátnych 
pravidiel zameraných na presadzovanie, 
resp. (podľa okolností) vykonávanie 
uvedenej legislatívy Únie.

toto nariadenie, predovšetkým z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/115026, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ 
[DSA]27, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2002/58/ES28a, zo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/79029, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2010/1331, ako aj z vnútroštátnych 
pravidiel zameraných na presadzovanie, 
resp. (podľa okolností) vykonávanie 
uvedenej legislatívy Únie. Týmto 
nariadením sa nešpecifikujú ani 
nenahrádzajú žiadne povinnosti 
základných platformových služieb podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES.

_________________ _________________
26 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).

26 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).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

28 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).

28 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).
28a 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 
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komunikáciách).
29 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).

29 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).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 
2015 o platobných službách na vnútornom 
trhu, ktorou sa menia smernice 
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ 
a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa 
zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 
337, 23.12.2015, s. 35).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 
2015 o platobných službách na vnútornom 
trhu, ktorou sa menia smernice 
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ 
a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa 
zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 
337, 23.12.2015, s. 35).

31 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) (Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 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) (Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Toto nariadenie by zároveň malo 
dopĺňať pravidlá (bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel) 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie upravujúcich niektoré aspekty 
poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, predovšetkým z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

(11) Toto nariadenie by zároveň malo 
dopĺňať pravidlá (bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel) 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie upravujúcich niektoré aspekty 
poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, predovšetkým z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2019/115026, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ 
[DSA]27, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928, zo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/79029, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2010/1331, ako aj z vnútroštátnych 
pravidiel zameraných na presadzovanie, 
resp. (podľa okolností) vykonávanie 
uvedenej legislatívy Únie.

2019/115026, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ 
[DSA]27, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928 a 
smernice 2002/58/ES28a, zo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/79029, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2010/1331, ako aj z vnútroštátnych 
pravidiel zameraných na presadzovanie, 
resp. (podľa okolností) vykonávanie 
uvedenej legislatívy Únie.

_________________ _________________
26 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).

26 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).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

28 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).

28 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).
28a 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).

29 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).

29 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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30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 
2015 o platobných službách na vnútornom 
trhu, ktorou sa menia smernice 
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ 
a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa 
zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 
337, 23.12.2015, s. 35).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 
2015 o platobných službách na vnútornom 
trhu, ktorou sa menia smernice 
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ 
a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa 
zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 
337, 23.12.2015, s. 35).

31 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) (Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 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) (Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Slabá súťažeschopnosť a nekalé 
praktiky v digitálnom sektore sú pri 
niektorých digitálnych službách častejšie a 
výraznejšie než pri iných. Platí to najmä 
pre rozšírené a bežne používané digitálne 
služby, ktoré väčšinou priamo spájajú 
komerčných a koncových používateľov a 
ktoré vykazujú najvýraznejšie 
charakteristiky ako extrémne úspory z 
rozsahu, veľmi silné sieťové účinky, 
schopnosť vďaka mnohostrannosti týchto 
služieb prepojiť mnohých komerčných 
používateľov s mnohými koncovými 
používateľmi, odkázanosť na 
poskytovateľa, nedostatok multihomingu 
alebo vertikálna integrácia. Tieto digitálne 
služby často poskytuje len jeden alebo 

(12) Slabá súťažeschopnosť a nekalé 
praktiky v digitálnom sektore sa v určitých 
digitálnych službách vyskytujú častejšie a 
výraznejšie ako v iných službách. Platí to 
najmä pre rozšírené a bežne používané 
digitálne služby, ktoré väčšinou priamo 
spájajú komerčných a koncových 
používateľov a ktoré vykazujú 
najvýraznejšie charakteristiky ako 
extrémne úspory z rozsahu, veľmi silné 
sieťové účinky, schopnosť vďaka 
mnohostrannosti týchto služieb prepojiť 
mnohých komerčných používateľov s 
mnohými koncovými používateľmi, 
odkázanosť na poskytovateľa, nedostatok 
multihomingu alebo vertikálna integrácia. 
Tieto digitálne služby často poskytuje len 
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veľmi málo veľkých aktérov. Títo 
poskytovatelia základných platformových 
služieb sa najčastejšie vyprofilovali ako 
strážcovia prístupu komerčných aj 
koncových používateľov s ďalekosiahlymi 
dôsledkami – získali schopnosť ľahko 
jednostranne určovať obchodné 
podmienky, ktoré poškodzujú ich 
komerčných aj koncových používateľov. 
Preto sa treba zamerať len na tie digitálne 
služby, ktoré komerční a koncoví 
používatelia využívajú najčastejšie a pri 
ktorých sú za súčasných trhových 
podmienok z hľadiska vnútorného trhu 
jasnejšie a naliehavejšie obavy zo slabej 
súťažeschopnosti a nekalých praktík 
strážcov prístupu.

jeden alebo veľmi málo veľkých aktérov. 
Títo poskytovatelia základných 
platformových služieb sa najčastejšie 
vyprofilovali ako strážcovia prístupu 
komerčných aj koncových používateľov s 
ďalekosiahlymi dôsledkami – získali 
schopnosť ľahko jednostranne určovať 
obchodné podmienky, ktoré poškodzujú 
ich komerčných aj koncových 
používateľov, najmä v odvetviach 
bankovníctva a zdravotníctva.  Preto sa 
treba zamerať len na tie digitálne služby, 
ktoré komerční a koncoví používatelia 
využívajú najčastejšie a pri ktorých sú za 
súčasných trhových podmienok z hľadiska 
vnútorného trhu jasnejšie a naliehavejšie 
obavy zo slabej súťažeschopnosti a 
nekalých praktík strážcov prístupu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 134
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Slabá súťažeschopnosť a nekalé 
praktiky v digitálnom sektore sú pri 
niektorých digitálnych službách častejšie a 
výraznejšie než pri iných. Platí to najmä 
pre rozšírené a bežne používané digitálne 
služby, ktoré väčšinou priamo spájajú 
komerčných a koncových používateľov a 
ktoré vykazujú najvýraznejšie 
charakteristiky ako extrémne úspory z 
rozsahu, veľmi silné sieťové účinky, 
schopnosť vďaka mnohostrannosti týchto 
služieb prepojiť mnohých komerčných 
používateľov s mnohými koncovými 
používateľmi, odkázanosť na 
poskytovateľa, nedostatok multihomingu 
alebo vertikálna integrácia. Tieto digitálne 
služby často poskytuje len jeden alebo 

(12) Slabá súťažeschopnosť a nekalé 
praktiky v digitálnom sektore sú pri 
niektorých digitálnych službách častejšie a 
výraznejšie než pri iných. Platí to najmä 
pre rozšírené a bežne používané digitálne 
služby, ktoré väčšinou priamo spájajú 
komerčných a koncových používateľov a 
ktoré vykazujú najvýraznejšie 
charakteristiky ako extrémne úspory z 
rozsahu, veľmi silné sieťové účinky, 
schopnosť vďaka mnohostrannosti týchto 
služieb prepojiť mnohých komerčných 
používateľov s mnohými koncovými 
používateľmi, odkázanosť na 
poskytovateľa, nedostatok multihomingu 
alebo vertikálna integrácia. Tieto digitálne 
služby často poskytuje len jeden alebo 
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veľmi málo veľkých aktérov. Títo 
poskytovatelia základných platformových 
služieb sa najčastejšie vyprofilovali ako 
strážcovia prístupu komerčných aj 
koncových používateľov s ďalekosiahlymi 
dôsledkami – získali schopnosť ľahko 
jednostranne určovať obchodné 
podmienky, ktoré poškodzujú ich 
komerčných aj koncových používateľov. 
Preto sa treba zamerať len na tie digitálne 
služby, ktoré komerční a koncoví 
používatelia využívajú najčastejšie a pri 
ktorých sú za súčasných trhových 
podmienok z hľadiska vnútorného trhu 
jasnejšie a naliehavejšie obavy zo slabej 
súťažeschopnosti a nekalých praktík 
strážcov prístupu.

veľmi málo veľkých aktérov. Títo 
poskytovatelia základných platformových 
služieb sa najčastejšie vyprofilovali ako 
strážcovia prístupu komerčných aj 
koncových používateľov s ďalekosiahlymi 
dôsledkami – získali schopnosť ľahko 
jednostranne určovať obchodné 
podmienky, ktoré poškodzujú ich 
komerčných aj koncových používateľov. 
Preto sa treba zamerať na všetky tie 
digitálne služby, ktoré komerční a koncoví 
používatelia využívajú najviac a pri 
ktorých sú za súčasných trhových 
podmienok z hľadiska vnútorného trhu 
naliehavejšie obavy zo slabej 
súťažeschopnosti a nekalých praktík 
strážcov prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, 
operačné systémy, online sociálne siete, 
služby platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, online sociálne siete, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, internetové 
vyhľadávače, operačné systémy, webové 
prehliadače, online reklamné služby, 
služby cloud computingu, mobilné 
platobné služby, digitálni hlasoví asistenti, 
platformy využívajúce integrované 
technológie hlasových asistentov, služby 
platforiem na zdieľanie videí a online 
audiovizuálne mediálne služby na 
požiadanie a zvukové mediálne služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
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(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

_________________ _________________
32 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).

32 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu vrátane cloudových služieb 
medzi podnikmi (B2B) a online reklamné 
služby, zakomponované digitálne služby 
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riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

vo vozidlách, prehliadače, hlasoví 
asistenti, hybridné televízie a služby 
kolaboratívneho hospodárstva dokážu 
ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

_________________ _________________
32 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).

32 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Najmä online sprostredkovateľské (13) Najmä online sprostredkovateľské 
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služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy (ktoré zahŕňajú digitálnych 
hlasových asistentov, hybridné televízie a 
systémy infozábavy vo vozidlách), online 
sociálne siete, služby platforiem na 
zdieľanie videí, interpersonálne 
komunikačné služby nezávislé od 
číslovania, služby cloud computingu, 
webové prehliadače a online reklamné 
služby dokážu ovplyvniť veľký počet 
koncových používateľov aj podnikov, z 
čoho vyplýva riziko nekalých obchodných 
praktík. Mali by preto byť zahrnuté do 
vymedzenia základných platformových 
služieb a spadať do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia. Online 
sprostredkovateľské služby môžu figurovať 
aj v oblasti finančných služieb a môžu 
sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

_________________ _________________
32 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).

32 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, 
internetové prehliadače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, strímingové 
služby, interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania, služby 
cloud computingu, hlasom kontrolovaní 
virtuálni asistenti a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

_________________ _________________
32 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).

32 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).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu a online reklamné služby 
dokážu ovplyvniť veľký počet koncových 
používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva 
riziko nekalých obchodných praktík. Mali 
by preto byť zahrnuté do vymedzenia 
základných platformových služieb a spadať 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Online sprostredkovateľské služby môžu 
figurovať aj v oblasti finančných služieb a 
môžu sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, operačné 
systémy, online sociálne siete, služby 
platforiem na zdieľanie videí, 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania, služby cloud 
computingu, virtuálni asistenti a online 
reklamné služby dokážu ovplyvniť veľký 
počet koncových používateľov aj 
podnikov, z čoho vyplýva riziko nekalých 
obchodných praktík. Mali by preto byť 
zahrnuté do vymedzenia základných 
platformových služieb a spadať do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. Online 
sprostredkovateľské služby môžu figurovať 
aj v oblasti finančných služieb a môžu 
sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností 
by pojem „koncoví používatelia“ mal 
zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične 
považujú za komerčných používateľov, ale 
v danej situácii nevyužívajú základné 
platformové služby na poskytovanie tovaru 
alebo služieb iným koncovým 
používateľom – napríklad podniky 
využívajúce služby cloud computingu na 
vlastné účely.

_________________ _________________
32 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, 

32 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, 



PE696.537v01-00 28/167 AM\1238608SK.docx

SK

s. 1). s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Keď má strážca prístupu 
k dispozícii viacero základných 
platformových služieb, malo by byť možné 
samostatné overovanie, napríklad 
vytváranie vyhradeného používateľského 
účtu pre každú základnú platformovú 
službu. Účty komerčných používateľov 
alebo koncových používateľov nemusia 
byť nevyhnutne sprístupňované 
a prepojené.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Strážcovia prístupu môžu 
poskytovať aj iné doplnkové služby, ktoré 
sú zamerané na koncových používateľov, 
popri ich základných platformových 
službách a spôsobom, ktorý je pre 
priemerného používateľa nerozlíšiteľný. 
Takéto doplnkové služby môžu súťažiť 
s komerčnými používateľmi základnej 
platformovej služby a významne prispieť 
k nerovnováhe na danom trhu 
a v konečnom dôsledku nespravodlivo 
zvýšiť moc strážcu prístupu, a to aj vo 
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vzťahu k obchodným partnerom strážcu 
prístupu, ako sú dodávatelia tovaru alebo 
služieb, ktorí sa spoliehajú na takéto 
doplnkové služby. S cieľom zabrániť 
strážcom prístupu v nespravodlivom 
využívaní pákového efektu poskytovaného 
doplnkovými službami by sa aj na takéto 
doplnkové služby mali vzťahovať 
povinnosti vzťahujúce sa na základné 
platformové služby.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky označené na 
základe týchto troch objektívnych kritérií, 
ktoré by sa mali uplatňovať len na tie ich 
základné platformové služby, ktoré 
samostatne predstavujú dôležitú bránu 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom.

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti, a to podľa 
vyšetrovania trhu alebo posúdenia 
Komisie na základe oznámenia 
predloženého v súlade s článkom 12. Preto 
by sa cielený súbor harmonizovaných 
pravidiel stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky označené na 
základe týchto troch objektívnych kritérií, 
ktoré by sa mali uplatňovať len na tie ich 
základné platformové služby, ktoré 
samostatne predstavujú dôležitú bránu 
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prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky označené na 
základe týchto troch objektívnych kritérií, 
ktoré by sa mali uplatňovať len na tie ich 
základné platformové služby, ktoré 
samostatne predstavujú dôležitú bránu 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom.

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať na podniky označené na základe 
dvoch z týchto troch objektívnych kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky označené na 
základe týchto troch objektívnych kritérií, 
ktoré by sa mali uplatňovať len na tie ich 
základné platformové služby, ktoré 
samostatne predstavujú dôležitú bránu 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom.

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky, ktoré spĺňajú 
tieto tri objektívne kritériá alebo ktoré boli 
na ich základe označené, ktoré by sa mali 
uplatňovať len na tie ich základné 
platformové služby, ktoré samostatne 
predstavujú dôležitú bránu prístupu 
komerčných používateľov ku koncovým 
používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 

(15) Samotná skutočnosť, že digitálna 
služba spĺňa definíciu základnej 
platformovej služby vzhľadom na rozšírené 
a bežné využívanie a význam pri prepájaní 
komerčných a koncových používateľov, 
nevyvoláva dostatočne vážne obavy z 
hľadiska súťažeschopnosti a nekalých 
praktík. Tieto obavy vznikajú len vtedy, 
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keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na podniky označené na 
základe týchto troch objektívnych kritérií, 
ktoré by sa mali uplatňovať len na tie ich 
základné platformové služby, ktoré 
samostatne predstavujú dôležitú bránu 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom.

keď základná platformová služba 
predstavuje dôležitú bránu a prevádzkuje ju 
poskytovateľ s významným vplyvom na 
vnútornom trhu, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, alebo poskytovateľ, 
ktorý pravdepodobne takéto postavenie 
bude mať v blízkej budúcnosti. Preto by sa 
cielený súbor harmonizovaných pravidiel 
stanovený v tomto nariadení mal 
vzťahovať len na poskytovateľov 
základných platformových služieb 
označených na základe týchto troch 
objektívnych kritérií, ktoré by sa mali 
uplatňovať len na tie ich základné 
platformové služby, ktoré samostatne 
predstavujú dôležitú bránu prístupu 
komerčných používateľov ku koncovým 
používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme účinného uplatňovania 
tohto nariadenia na poskytovateľov 
základných platformových služieb, pri 
ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že 
tieto objektívne podmienky spĺňajú, a v 
prípadoch, keď je nekalé konanie 
oslabujúce súťažeschopnosť najčastejšie a 
najvplyvnejšie, by Komisia mala mať 
možnosť priamo označiť za strážcov 
prístupu tých poskytovateľov základných 
platformových služieb, ktorí spĺňajú určité 
kvantitatívne prahové hodnoty. Takéto 
podniky by v každom prípade mali 
podliehať rýchlemu procesu označovania, 
ktorý by sa mal začať nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia.

(16) V záujme účinného uplatňovania 
tohto nariadenia na poskytovateľov 
základných platformových služieb, pri 
ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že 
tieto objektívne podmienky spĺňajú, a v 
prípadoch, keď je nekalé konanie 
oslabujúce súťažeschopnosť najčastejšie a 
najvplyvnejšie, by Komisia mala mať 
možnosť priamo označiť za strážcov 
prístupu tých poskytovateľov základných 
platformových služieb, ktorí spĺňajú určité 
kvantitatívne prahové hodnoty. Takíto 
poskytovatelia základných platformových 
služieb by v každom prípade mali 
podliehať rýchlemu procesu označovania, 
ktorý by sa mal začať nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme účinného uplatňovania 
tohto nariadenia na poskytovateľov 
základných platformových služieb, pri 
ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že 
tieto objektívne podmienky spĺňajú, a v 
prípadoch, keď je nekalé konanie 
oslabujúce súťažeschopnosť najčastejšie a 
najvplyvnejšie, by Komisia mala mať 
možnosť priamo označiť za strážcov 
prístupu tých poskytovateľov základných 
platformových služieb, ktorí spĺňajú určité 
kvantitatívne prahové hodnoty. Takéto 
podniky by v každom prípade mali 
podliehať rýchlemu procesu označovania, 
ktorý by sa mal začať nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia.

(16) V záujme účinného uplatňovania 
tohto nariadenia na poskytovateľov 
základných platformových služieb, pri 
ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že 
tieto objektívne podmienky spĺňajú, a v 
prípadoch, keď je nekalé konanie 
oslabujúce súťažeschopnosť najčastejšie a 
najvplyvnejšie, by sa poskytovatelia 
základných platformových služieb, ktorí 
spĺňajú určité kvantitatívne prahové 
hodnoty, mali automaticky považovať za 
strážcov prístupu. Keďže kvantitatívne 
prahové hodnoty sú objektívnymi 
požiadavkami, nie je potrebné ďalšie 
označenie Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dobrými ukazovateľmi, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh, je veľmi veľký obrat v Únii a 
poskytovanie základnej platformovej 
služby aspoň v troch členských štátoch. 
Platí to, aj keď má poskytovateľ základnej 
platformovej služby aspoň v troch 

(17) Dobrým ukazovateľom, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh alebo na niektorý jeho významný 
sektor, je veľmi veľký obrat v Únii. Preto 
by sa malo predpokladať, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh alebo na 
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členských štátoch veľmi významnú trhovú 
kapitalizáciu alebo zodpovedajúcu 
objektívnu trhovú hodnotu. Preto by sa 
malo predpokladať, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh, ak 
poskytuje základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch a ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb spadajúcich pod podniky, ktoré nie 
sú verejne kótované, by sa mala použiť 
zodpovedajúca objektívna trhová hodnota 
nad určitou vysokou absolútnou hodnotou. 
Komisia by mala využiť svoju právomoc 
prijímať delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 
Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných podnikov, pričom sa 
ukázalo, že táto schopnosť má potenciálne 
negatívny vplyv na inováciu. Trhová 
kapitalizácia môže odrážať aj očakávané 
budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 

niektorý jeho významný sektor, ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb spadajúcich pod podniky, ktoré nie 
sú verejne kótované, by sa mala použiť 
zodpovedajúca objektívna trhová hodnota 
nad určitou vysokou absolútnou hodnotou. 
Komisia by mala využiť svoju právomoc 
prijímať delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 
Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných podnikov, pričom sa 
ukázalo, že táto schopnosť má potenciálne 
negatívny vplyv na inováciu. Trhová 
kapitalizácia môže odrážať aj očakávané 
budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 
kótovaných podnikov v Únii za primerané 
obdobie.
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kótovaných podnikov v Únii za primerané 
obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dobrými ukazovateľmi, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh, je veľmi veľký obrat v Únii a 
poskytovanie základnej platformovej 
služby aspoň v troch členských štátoch. 
Platí to, aj keď má poskytovateľ základnej 
platformovej služby aspoň v troch 
členských štátoch veľmi významnú trhovú 
kapitalizáciu alebo zodpovedajúcu 
objektívnu trhovú hodnotu. Preto by sa 
malo predpokladať, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh, ak 
poskytuje základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch a ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb spadajúcich pod podniky, ktoré nie 
sú verejne kótované, by sa mala použiť 
zodpovedajúca objektívna trhová hodnota 
nad určitou vysokou absolútnou hodnotou. 
Komisia by mala využiť svoju právomoc 
prijímať delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 

(17) Dobrými ukazovateľmi, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh, je veľmi veľký obrat v Únii a 
poskytovanie základnej platformovej 
služby aspoň v troch členských štátoch. 
Platí to, aj keď má poskytovateľ základnej 
platformovej služby aspoň v troch 
členských štátoch veľmi významnú trhovú 
kapitalizáciu alebo zodpovedajúcu 
objektívnu trhovú hodnotu. Preto by sa 
malo predpokladať, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh, ak 
poskytuje základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch a ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb, ktoré nie sú verejne kótované, by 
sa mala použiť zodpovedajúca objektívna 
trhová hodnota nad určitou vysokou 
absolútnou hodnotou. Komisia by mala 
využiť svoju právomoc prijímať 
delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 
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Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných podnikov, pričom sa 
ukázalo, že táto schopnosť má potenciálne 
negatívny vplyv na inováciu. Trhová 
kapitalizácia môže odrážať aj očakávané 
budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 
kótovaných podnikov v Únii za primerané 
obdobie.

Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných poskytovateľov 
základných platformových služieb, pričom 
sa ukázalo, že táto schopnosť má 
potenciálne negatívny vplyv na inováciu. 
Trhová kapitalizácia môže odrážať aj 
očakávané budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 
kótovaných základných platformových 
služieb v Únii za primerané obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dobrými ukazovateľmi, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh, je veľmi veľký obrat v Únii a 
poskytovanie základnej platformovej 
služby aspoň v troch členských štátoch. 
Platí to, aj keď má poskytovateľ základnej 
platformovej služby aspoň v troch 
členských štátoch veľmi významnú trhovú 
kapitalizáciu alebo zodpovedajúcu 

(17) Dobrými ukazovateľmi, že 
poskytovateľ základných platformových 
služieb má významný vplyv na vnútorný 
trh, je veľmi veľký obrat v Únii a 
poskytovanie základnej platformovej 
služby aspoň v jednom členskom štáte. 
Platí to, aj keď má poskytovateľ základnej 
platformovej služby aspoň v jednom 
členskom štáte veľmi významnú trhovú 
kapitalizáciu alebo zodpovedajúcu 
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objektívnu trhovú hodnotu. Preto by sa 
malo predpokladať, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh, ak 
poskytuje základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch a ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb spadajúcich pod podniky, ktoré nie 
sú verejne kótované, by sa mala použiť 
zodpovedajúca objektívna trhová hodnota 
nad určitou vysokou absolútnou hodnotou. 
Komisia by mala využiť svoju právomoc 
prijímať delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 
Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných podnikov, pričom sa 
ukázalo, že táto schopnosť má potenciálne 
negatívny vplyv na inováciu. Trhová 
kapitalizácia môže odrážať aj očakávané 
budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 
kótovaných podnikov v Únii za primerané 

objektívnu trhovú hodnotu. Preto by mala 
platiť domnienka, že poskytovateľ 
základnej platformovej služby má 
významný vplyv na vnútorný trh, ak 
poskytuje základnú platformovú službu 
aspoň v jednom členskom štáte a ak buď 
obrat danej skupiny realizovaný v EHP 
dosiahne alebo prekročí určitý vysoký prah 
alebo trhová kapitalizácia skupiny 
dosiahne alebo prekročí určitú vysokú 
absolútnu hodnotu. V prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb spadajúcich pod podniky, ktoré nie 
sú verejne kótované, by sa mala použiť 
zodpovedajúca objektívna trhová hodnota 
nad určitou vysokou absolútnou hodnotou. 
Komisia by mala využiť svoju právomoc 
prijímať delegované akty na vypracovanie 
objektívnej metodiky výpočtu tejto 
hodnoty. Vysoký obrat skupiny v EHP v 
spojení s prahovou hodnotou počtu 
používateľov základných platformových 
služieb v Únii odrážajú relatívne silnú 
schopnosť zúročiť týchto používateľov. 
Vysoká trhová kapitalizácia v pomere k 
rovnakému prahovému počtu používateľov 
v Únii odráža relatívne vysoký potenciál 
zúročenia týchto používateľov v blízkej 
budúcnosti. Tento potenciál zúročenia zase 
v zásade vyjadruje, že dané podniky majú 
postavenie strážcu prístupu. Oba 
ukazovatele navyše odrážajú ich finančné 
možnosti vrátane schopnosti využiť prístup 
na finančné trhy na posilnenie svojho 
postavenia. K tomu môže dôjsť napríklad 
vtedy, keď sa tento lepší prístup využije na 
akvizíciu iných podnikov, pričom sa 
ukázalo, že táto schopnosť má potenciálne 
negatívny vplyv na inováciu. Trhová 
kapitalizácia môže odrážať aj očakávané 
budúce postavenie dotknutých 
poskytovateľov a ich vplyv na vnútorný 
trh, a to aj napriek potenciálne relatívne 
nízkemu aktuálnemu obratu. Trhová 
kapitalizačná hodnota môže vychádzať z 
úrovne, ktorá odráža priemernú trhovú 
kapitalizáciu najväčších verejne 
kótovaných podnikov v Únii za primerané 
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obdobie. obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Ak trhová kapitalizácia 
poskytovateľa základných platformových 
služieb trvalo dosahuje alebo prevyšuje 
prah počas troch alebo viacerých rokov, 
malo by sa to považovať za posilnenie 
predpokladu, že daný poskytovateľ 
základných platformových služieb má 
významný vplyv na vnútorný trh.

(18) Ak trhová kapitalizácia 
poskytovateľa základných platformových 
služieb trvalo dosahuje alebo prevyšuje 
prah počas dvoch rokov, malo by sa to 
považovať za posilnenie predpokladu, že 
daný poskytovateľ základných 
platformových služieb má významný vplyv 
na vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch veľmi 
veľkému počtu komerčných a koncových 
používateľov počas najmenej troch rokov.

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
aspoň v jednom členskom štáte veľmi 
veľkému počtu komerčných a koncových 
používateľov počas najmenej dvoch rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 153
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch veľmi 
veľkému počtu komerčných a koncových 
používateľov počas najmenej troch rokov.

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
veľmi veľkému počtu komerčných a 
koncových používateľov počas najmenej 
dvoch rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch veľmi 
veľkému počtu komerčných a koncových 
používateľov počas najmenej troch rokov.

(21) Zakorenené a trvalé postavenie v 
danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto 
postavenie dosiahne v budúcnosti, možno 
konštatovať najmä vtedy, keď je 
obmedzená možnosť súťažne napadnúť 
postavenie poskytovateľa základnej 
platformovej služby. Je to pravdepodobné 
v prípadoch, keď daný poskytovateľ 
poskytoval základnú platformovú službu 
aspoň v troch členských štátoch veľmi 
veľkému počtu komerčných a koncových 
používateľov počas najmenej dvoch rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Komisia by mala zohrávať 
kľúčovú – ale nie neprimeranú – úlohu 
pri riadení aktu o digitálnych službách; 
hoci je súbor nových pravidiel pre online 
obchod v EÚ nevyhnutný, Komisia by sa 
nemala stať zákonodarným orgánom, 
ktorý by mohol v tejto súvislosti podnikať 
právne kroky.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 156
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené 
argumenty na preukázanie toho, že za 
okolností fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali 
byť označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno, 
že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia 
kvantitatívnych prahových hodnôt by 
nemala pre konkrétneho poskytovateľa 
platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. 
Komisia by vo svojom posúdení mala 
zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo 
súvisia s požiadavkami na označenie 
strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú 

vypúšťa sa
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prístupovú bránu prevádzkovanú 
poskytovateľom s významným vplyvom na 
vnútorný trh, ktorý má zakorenené a 
trvalé postavenie, či už je aktuálne alebo 
sa dá predpokladať. Všetky ekonomické 
odôvodnenia zamerané na preukázanie 
efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho 
druhu správania poskytovateľa 
základných platformových služieb by sa 
mali zamietnuť, pretože nie sú pri 
označovaní strážcu prístupu relevantné. 
Komisia by mala mať možnosť prijať 
rozhodnutie na základe kvantitatívnych 
prahových hodnôt, ak poskytovateľ 
výrazne sťažuje vyšetrovanie tým, že 
nedodržiava vyšetrovacie opatrenia prijaté 
Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali byť 
označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno, 
že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia 
kvantitatívnych prahových hodnôt by 
nemala pre konkrétneho poskytovateľa 
platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. 
Komisia by vo svojom posúdení mala 
zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo 
súvisia s požiadavkami na označenie 
strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú 

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by mali 
podliehať posúdeniu zo strany Komisie, 
pokiaľ ide o to, či podľa predložených 
argumentov sú strážcami prístupu alebo 
nie. Toto posúdenie by sa malo vykonať v 
rámci konkrétnych lehôt a nemalo by 
viesť k neprimeranému oneskoreniu pri 
označení poskytovateľa základnej 
platformovej služby za strážcu prístupu. 
Dôkazné bremeno, že domnienka 
vyplývajúca z dosiahnutia kvantitatívnych 
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prístupovú bránu prevádzkovanú 
poskytovateľom s významným vplyvom na 
vnútorný trh, ktorý má zakorenené a trvalé 
postavenie, či už je aktuálne alebo sa dá 
predpokladať. Všetky ekonomické 
odôvodnenia zamerané na preukázanie 
efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho 
druhu správania poskytovateľa základných 
platformových služieb by sa mali 
zamietnuť, pretože nie sú pri označovaní 
strážcu prístupu relevantné. Komisia by 
mala mať možnosť prijať rozhodnutie na 
základe kvantitatívnych prahových hodnôt, 
ak poskytovateľ výrazne sťažuje 
vyšetrovanie tým, že nedodržiava 
vyšetrovacie opatrenia prijaté Komisiou.

prahových hodnôt by nemala pre 
konkrétneho poskytovateľa platiť, by mal 
znášať daný poskytovateľ. Komisia by vo 
svojom posúdení mala zohľadniť len tie 
aspekty, ktoré priamo súvisia s 
požiadavkami na označenie strážcu 
prístupu, teda či ide o dôležitú prístupovú 
bránu prevádzkovanú poskytovateľom s 
významným vplyvom na vnútorný trh, 
ktorý má zakorenené a trvalé postavenie, či 
už je aktuálne alebo sa dá predpokladať. 
Všetky ekonomické odôvodnenia zamerané 
na preukázanie efektívnosti vyplývajúce z 
konkrétneho druhu správania 
poskytovateľa základných platformových 
služieb by sa mali zamietnuť, pretože nie 
sú pri označovaní strážcu prístupu 
relevantné. Komisia by mala mať možnosť 
prijať rozhodnutie na základe 
kvantitatívnych prahových hodnôt, ak 
poskytovateľ výrazne sťažuje vyšetrovanie 
tým, že nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
prijaté Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali byť 
označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno, 
že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia 
kvantitatívnych prahových hodnôt by 
nemala pre konkrétneho poskytovateľa 

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali byť 
označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno v 
zásade zodpovedajúce celoeurópskym 
hodnotám a pravidlám, že domnienka 
vyplývajúca z dosiahnutia kvantitatívnych 
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platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. 
Komisia by vo svojom posúdení mala 
zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo 
súvisia s požiadavkami na označenie 
strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú 
prístupovú bránu prevádzkovanú 
poskytovateľom s významným vplyvom na 
vnútorný trh, ktorý má zakorenené a trvalé 
postavenie, či už je aktuálne alebo sa dá 
predpokladať. Všetky ekonomické 
odôvodnenia zamerané na preukázanie 
efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho 
druhu správania poskytovateľa základných 
platformových služieb by sa mali 
zamietnuť, pretože nie sú pri označovaní 
strážcu prístupu relevantné. Komisia by 
mala mať možnosť prijať rozhodnutie na 
základe kvantitatívnych prahových hodnôt, 
ak poskytovateľ výrazne sťažuje 
vyšetrovanie tým, že nedodržiava 
vyšetrovacie opatrenia prijaté Komisiou.

prahových hodnôt by nemala pre 
konkrétneho poskytovateľa platiť, by mal 
znášať daný poskytovateľ. Komisia by vo 
svojom posúdení mala zohľadniť len tie 
aspekty, ktoré priamo súvisia 
s požiadavkami na označenie strážcu 
prístupu, teda či ide o dôležitú prístupovú 
bránu prevádzkovanú poskytovateľom 
s významným vplyvom na vnútorný trh, 
ktorý má zakorenené a trvalé postavenie, či 
už je aktuálne alebo sa dá predpokladať. 
Všetky ekonomické odôvodnenia zamerané 
na preukázanie efektívnosti vyplývajúce z 
konkrétneho druhu správania 
poskytovateľa základných platformových 
služieb by sa mali zamietnuť, pretože nie 
sú pri označovaní strážcu prístupu 
relevantné. Komisia by mala mať možnosť 
prijať rozhodnutie na základe 
kvantitatívnych prahových hodnôt, ak 
poskytovateľ výrazne sťažuje vyšetrovanie 
tým, že nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
prijaté Komisiou.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 159
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali byť 
označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno, 
že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia 
kvantitatívnych prahových hodnôt by 
nemala pre konkrétneho poskytovateľa 

(23) Poskytovatelia základných 
platformových služieb, ktorí síce dosahujú 
kvantitatívne prahové hodnoty, ale dokážu 
predložiť dostatočne podložené argumenty 
na preukázanie toho, že za okolností 
fungovania príslušnej základnej 
platformovej služby nespĺňajú objektívne 
kritériá na strážcu prístupu, by nemali byť 
označení priamo, ale len na základe 
ďalšieho vyšetrovania. Dôkazné bremeno, 
že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia 
kvantitatívnych prahových hodnôt by 
nemala pre konkrétneho poskytovateľa 
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platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. 
Komisia by vo svojom posúdení mala 
zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo 
súvisia s požiadavkami na označenie 
strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú 
prístupovú bránu prevádzkovanú 
poskytovateľom s významným vplyvom na 
vnútorný trh, ktorý má zakorenené a trvalé 
postavenie, či už je aktuálne alebo sa dá 
predpokladať. Všetky ekonomické 
odôvodnenia zamerané na preukázanie 
efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho 
druhu správania poskytovateľa základných 
platformových služieb by sa mali 
zamietnuť, pretože nie sú pri označovaní 
strážcu prístupu relevantné. Komisia by 
mala mať možnosť prijať rozhodnutie na 
základe kvantitatívnych prahových 
hodnôt, ak poskytovateľ výrazne sťažuje 
vyšetrovanie tým, že nedodržiava 
vyšetrovacie opatrenia prijaté Komisiou.

platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. 
Komisia by vo svojom posúdení mala 
zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo 
súvisia s požiadavkami na označenie 
strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú 
prístupovú bránu prevádzkovanú 
poskytovateľom s významným vplyvom na 
vnútorný trh, ktorý má zakorenené a trvalé 
postavenie, či už je aktuálne alebo sa dá 
predpokladať. Všetky ekonomické 
odôvodnenia zamerané na preukázanie 
efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho 
druhu správania poskytovateľa základných 
platformových služieb by sa mali 
zamietnuť, pretože nie sú pri označovaní 
strážcu prístupu relevantné. Komisia by 
mala strážcu prístupu označiť, ak 
poskytovateľ výrazne sťažuje vyšetrovanie 
tým, že nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
prijaté Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Posudzovanie roly strážcu prístupu 
by sa malo umožniť aj v prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb, ktorí nedosahujú všetky 
kvantitatívne prahové hodnoty, a to 
vzhľadom na celkové objektívne 
požiadavky, že majú významný vplyv na 
vnútorný trh, pôsobia ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom a ich činnosti 
majú zakorenené a trvalé postavenie alebo 
sa dá predpokladať, že ho v blízkej 
budúcnosti nadobudnú.

(24) Posudzovanie roly strážcu prístupu 
by sa malo umožniť aj v prípade 
poskytovateľov základných platformových 
služieb, ktorí nedosahujú všetky 
kvantitatívne prahové hodnoty, a to 
vzhľadom na celkové objektívne 
požiadavky, že majú významný vplyv na 
vnútorný trh, pôsobia ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom a ich činnosti 
majú zakorenené a trvalé postavenie alebo 
sa dá predpokladať, že ho v blízkej 
budúcnosti nadobudnú, ako aj vzhľadom 
na ich skutočný alebo potenciálny trhový 
podiel alebo dominantné postavenie na 
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príslušnom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých 
poskytovateľov základných platformových 
služieb, o ktorých sa predpokladá, že 
zakorenené a trvalé postavenie 
nadobudnú v blízkej budúcnosti. Riziko 
preklopenia rovnováhy trhu tu vyplýva z 
tých istých konkrétnych charakteristík 
základných platformových služieb: keď 
poskytovateľ služieb získa oproti 
konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným 
a situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Podniky sa môžu 
pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa stali 
strážcom prístupu, pomocou niektorých 
nekalých podmienok a praktík 
upravených v tomto nariadení. V takej 
situácii sa javí vhodné zasiahnuť pred 
tým, než sa trh preklopí nenávratne.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti. Riziko preklopenia rovnováhy 
trhu tu vyplýva z tých istých konkrétnych 
charakteristík základných platformových 
služieb: keď poskytovateľ služieb získa 
oproti konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným a 
situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Podniky sa môžu 
pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa stali 
strážcom prístupu, pomocou niektorých 
nekalých podmienok a praktík upravených 
v tomto nariadení. V takej situácii sa javí 
vhodné zasiahnuť pred tým, než sa trh 
preklopí nenávratne.

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti, napríklad preto, že Komisia 
bola informovaná o zamýšľanej 
koncentrácii v súlade s článkom 12 ods. 1 
a posúdila jej vplyv na súťažeschopnosť 
digitálnych trhov. Riziko preklopenia 
rovnováhy trhu tu vyplýva z tých istých 
konkrétnych charakteristík základných 
platformových služieb: keď poskytovateľ 
služieb získa oproti konkurentom alebo 
potenciálnym vyzývateľom určitú výhodu 
z hľadiska rozsahu alebo 
sprostredkovateľskej sily, jeho postavenie 
sa môže stať nedobytným a situácia sa 
môže vyvinúť tak, že v blízkej budúcnosti 
sa pravdepodobne stane trvalým a 
zakoreneným. Podniky sa môžu pokúsiť o 
takéto preklopenie, aby sa stali strážcom 
prístupu, pomocou niektorých nekalých 
podmienok a praktík upravených v tomto 
nariadení. V takej situácii sa javí vhodné 
zasiahnuť pred tým, než sa trh preklopí 
nenávratne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti. Riziko preklopenia rovnováhy 
trhu tu vyplýva z tých istých konkrétnych 

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti. Riziko preklopenia rovnováhy 
trhu tu vyplýva z tých istých konkrétnych 
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charakteristík základných platformových 
služieb: keď poskytovateľ služieb získa 
oproti konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným a 
situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Podniky sa môžu 
pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa stali 
strážcom prístupu, pomocou niektorých 
nekalých podmienok a praktík upravených 
v tomto nariadení. V takej situácii sa javí 
vhodné zasiahnuť pred tým, než sa trh 
preklopí nenávratne.

charakteristík základných platformových 
služieb: keď poskytovateľ služieb získa 
oproti konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným a 
situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Podniky sa môžu 
pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa stali 
strážcom prístupu, pomocou niektorých 
nekalých podmienok a praktík upravených 
v tomto nariadení. V takej situácii by bola 
vhodná predvídateľnosť a bolo by vhodné 
zasiahnuť pred tým, než sa trh preklopí 
nenávratne.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 164
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti. Riziko preklopenia rovnováhy 
trhu tu vyplýva z tých istých konkrétnych 
charakteristík základných platformových 
služieb: keď poskytovateľ služieb získa 
oproti konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným a 
situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Podniky sa môžu 
pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa stali 
strážcom prístupu, pomocou niektorých 
nekalých podmienok a praktík upravených 
v tomto nariadení. V takej situácii sa javí 

(26) Osobitná podskupina pravidiel by 
sa mala vzťahovať na tých poskytovateľov 
základných platformových služieb, o 
ktorých sa predpokladá, že zakorenené a 
trvalé postavenie nadobudnú v blízkej 
budúcnosti. Riziko preklopenia rovnováhy 
trhu tu vyplýva z tých istých konkrétnych 
charakteristík základných platformových 
služieb: keď poskytovateľ služieb získa 
oproti konkurentom alebo potenciálnym 
vyzývateľom určitú výhodu z hľadiska 
rozsahu alebo sprostredkovateľskej sily, 
jeho postavenie sa môže stať nedobytným a 
situácia sa môže vyvinúť tak, že v blízkej 
budúcnosti sa pravdepodobne stane 
trvalým a zakoreneným. Poskytovatelia 
základných platformových služieb sa 
môžu pokúsiť o takéto preklopenie, aby sa 
stali strážcom prístupu, pomocou 
niektorých nekalých podmienok a praktík 
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vhodné zasiahnuť pred tým, než sa trh 
preklopí nenávratne.

upravených v tomto nariadení. V takej 
situácii sa javí vhodné zasiahnuť pred tým, 
než sa trh preklopí nenávratne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Takýto včasný zásah by sa však 
mal obmedziť len na uloženie tých 
povinností, ktoré sú potrebné a primerané 
na zabezpečenie, aby trh s predmetnými 
službami zostal súťažeschopný a aby sa 
predišlo zistenému riziku nekalých 
podmienok a praktík. Na tento účel sú 
priamejšie zamerané povinnosti, ktoré 
bránia dotknutému poskytovateľovi 
základných platformových služieb 
dosiahnuť vo svojich činnostiach 
zakorenené a trvalé postavenie, ako 
napríklad prevencia nespravodlivého 
zneužívania výhody a uľahčovanie zmeny 
poskytovateľa a multihomingu. V záujme 
proporcionality by Komisia okrem toho 
mala z tejto podskupiny povinností 
uplatňovať len tie, ktoré sú potrebné a 
primerané na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia, a mala by pravidelne 
prehodnocovať, či by sa takéto povinnosti 
mali zachovať, zrušiť alebo upraviť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) To by malo Komisii umožniť včas 
a účinne zasiahnuť, pričom by sa mala v 
plnej miere zachovať proporcionalita 
zvažovaných opatrení. Skutoční alebo 
potenciálni trhoví účastníci by navyše 
mali mať istotu, že trh s príslušnými 
službami je spravodlivý a súťažeschopný.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Spoločnosti z tretích krajín 
poskytujúce platformy a služby v Európe 
by sa mali kontrolovať optimálnym a 
pravidelným spôsobom, aby sa 
zabezpečilo, že poskytujú presné a 
transparentné informácie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 168
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Označení strážcovia prístupu by 
mali dodržiavať povinnosti stanovené v 
tomto nariadení vo vzťahu ku každej zo 
základných platformových služieb 
uvedených v príslušnom rozhodnutí o ich 
označení. Povinné pravidlá by sa mali 
podľa potreby uplatňovať s prihliadnutím 
na konglomerátne postavenie strážcov 

(29) Označení strážcovia prístupu by 
mali dodržiavať povinnosti stanovené v 
tomto nariadení vo vzťahu ku každej zo 
základných platformových služieb 
uvedených v príslušnom rozhodnutí o ich 
označení. Povinné pravidlá by sa mali 
podľa potreby uplatňovať s prihliadnutím 
na konglomerátne postavenie strážcov 
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prístupu. Okrem toho vykonávacie 
opatrenia, ktoré môže Komisia strážcovi 
prístupu uložiť rozhodnutím na základe 
regulačného dialógu, by mali byť 
navrhnuté účinne vzhľadom na 
charakteristiky základných platformových 
služieb, ako aj na možné riziká 
obchádzania, a mali by byť v súlade so 
zásadou proporcionality a so základnými 
právami dotknutých podnikov aj tretích 
strán.

prístupu v rámci podnikov, ku ktorým 
patria. Okrem toho vykonávacie opatrenia, 
ktoré môže Komisia strážcovi prístupu 
uložiť rozhodnutím na základe regulačného 
dialógu, by mali byť navrhnuté účinne 
vzhľadom na charakteristiky základných 
platformových služieb, ako aj na možné 
riziká obchádzania, a mali by byť v súlade 
so zásadou proporcionality a so 
základnými právami dotknutých podnikov 
aj tretích strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Označení strážcovia prístupu by 
mali dodržiavať povinnosti stanovené v 
tomto nariadení vo vzťahu ku každej zo 
základných platformových služieb 
uvedených v príslušnom rozhodnutí o ich 
označení. Povinné pravidlá by sa mali 
podľa potreby uplatňovať s prihliadnutím 
na konglomerátne postavenie strážcov 
prístupu. Okrem toho vykonávacie 
opatrenia, ktoré môže Komisia strážcovi 
prístupu uložiť rozhodnutím na základe 
regulačného dialógu, by mali byť 
navrhnuté účinne vzhľadom na 
charakteristiky základných platformových 
služieb, ako aj na možné riziká 
obchádzania, a mali by byť v súlade so 
zásadou proporcionality a so základnými 
právami dotknutých podnikov aj tretích 
strán.

(29) Strážcovia prístupu by mali 
dodržiavať povinnosti stanovené v tomto 
nariadení vo vzťahu ku každej zo 
základných platformových služieb. 
Povinné pravidlá by sa mali podľa potreby 
uplatňovať s prihliadnutím na 
konglomerátne postavenie strážcov 
prístupu. Okrem toho vykonávacie 
opatrenia, ktoré môže Komisia strážcovi 
prístupu uložiť rozhodnutím na základe 
regulačného dialógu, by mali byť 
navrhnuté účinne vzhľadom na 
charakteristiky základných platformových 
služieb, ako aj na možné riziká 
obchádzania, a mali by byť v súlade so 
zásadou proporcionality a so základnými 
právami dotknutých podnikov aj tretích 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Technologická povaha základných 
platformových služieb sa rýchlo mení a je 
zložitá, takže treba pravidelne skúmať 
postavenie strážcov prístupu vrátane tých, 
ktorých činnosti majú predpoklad získať v 
blízkej budúcnosti trvalé a zakorenené 
postavenie. Aby mali všetci účastníci trhu 
vrátane strážcov prístupu požadovanú 
istotu, pokiaľ ide o platné právne 
povinnosti, je potrebná lehota tohto 
pravidelného preskúmania. Takisto je 
dôležité vykonávať takéto preskúmania 
pravidelne, aspoň každé dva roky.

(30) Technologická povaha základných 
platformových služieb sa rýchlo mení a je 
zložitá, takže treba pravidelne skúmať 
postavenie strážcov prístupu vrátane tých, 
ktorých činnosti majú predpoklad získať v 
blízkej budúcnosti trvalé a zakorenené 
postavenie. Aby mali všetci účastníci trhu 
vrátane strážcov prístupu požadovanú 
istotu, pokiaľ ide o platné právne 
povinnosti, je potrebná lehota tohto 
pravidelného preskúmania. Takisto je 
dôležité vykonávať takéto preskúmania 
pravidelne, aspoň každé štyri roky 
v prípade určených strážcov prístupu s 
cieľom posúdiť, či naďalej spĺňajú 
požiadavky, a aspoň každý rok s cieľom 
posúdiť, či tieto požiadavky spĺňajú noví 
poskytovatelia základných platformových 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 

(31) Vzhľadom na dôležitú úlohu, 
ktorú údaje zohrávajú v rámci 
hospodárskej súťaže, by sa mal zaviesť 
osobitný postup pre zamýšľané 
koncentrácie v zmysle článku 3 
nariadenia (ES) č. 139/2004, do ktorého 
by bol zahrnutý ďalší poskytovateľ 
základnej platformovej služby alebo 
akejkoľvek inej služby v digitálnom 
sektore. V záujme zaistenia toho, aby 
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v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení.

nebola narušená hospodárska súťaž na 
jednotnom trhu, účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
preto mali Komisii oznamovať všetky 
svoje zamýšľané a uzavreté akvizície 
iných poskytovateľov základných 
platformových služieb alebo akýchkoľvek 
iných služieb poskytovaných v digitálnom 
sektore. Takéto zamýšľané koncentrácie 
by preto nemali byť len oznamované, ale 
Komisia by ich mala výslovne 
schvaľovať. Oznamovanie takýchto 
koncentrácií by preto malo podliehať 
postupu kontroly koncentrácií 
stanovenému v nariadení (ES) č. 
139/2004. Takéto informácie takisto slúžia 
v uvedenom procese skúmania postavenia 
jednotlivých strážcov prístupu a sú 
kľúčovým vstupom pre monitorovanie 
širších trendov súťažeschopnosti v 
digitálnom sektore, a preto môžu byť 
užitočným faktorom na zváženie v 
kontexte prieskumov trhu, ktoré sa 
predpokladajú v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Od Komisie by sa malo požadovať, aby zamýšľané akvizície uskutočňované strážcami 
prístupu výslovne schvaľovala, aby sa zabránilo tzv. vražedným akvizíciám.

Pozmeňujúci návrh 172
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
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prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení.

prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
koncentráciách v zmysle článku 3 
nariadenia (ES) č. 139/2004 a o 
akejkoľvek dohode alebo sérii dohôd, 
ktoré majú v zásade podobný účinok. 
Takéto informácie by nemali slúžiť len v 
uvedenom procese skúmania postavenia 
jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj 
kľúčovým vstupom pre monitorovanie 
širších trendov súťažeschopnosti v 
digitálnom sektore, a preto môžu byť 
užitočným faktorom na zváženie v 
kontexte prieskumov trhu, ktoré sa 
predpokladajú v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť spravodlivosť a 
súťažeschopnosť základných 
platformových služieb, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, by akákoľvek 
koncentrácia zo strany podnikov, ktoré sa 
považujú za strážcov prístupu dlhšie ako 
dva roky, mala byť automaticky zakázaná, 
pokiaľ o konkrétnej koncentrácii neplatí, 
že nepochybne nebráni súťažeschopným a 
spravodlivým trhom v digitálnom sektore. 
Dôkazné bremeno v tomto smere nesie 
strážca prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
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akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení.

akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom aj na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení, ako aj 
viesť k uloženiu behaviorálnych alebo 
štrukturálnych nápravných opatrení 
strážcom prístupu s cieľom obnoviť 
súťažeschopnosť a spravodlivosť na 
digitálnych trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu a iné konkrétne 
príslušné vnútroštátne orgány o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu 
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sa predpokladajú v tomto nariadení. uskutočňovaných Komisiou, ktoré sa 
predpokladajú v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách iných poskytovateľov 
základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore. Takéto informácie by 
nemali slúžiť len v uvedenom procese 
skúmania postavenia jednotlivých strážcov 
prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre 
monitorovanie širších trendov 
súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení.

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
obchodných akvizíciách. Takéto 
informácie by nemali slúžiť len v 
uvedenom procese skúmania postavenia 
jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj 
kľúčovým vstupom pre monitorovanie 
širších trendov súťažeschopnosti v 
digitálnom sektore, a preto môžu byť 
užitočným faktorom na zváženie v 
kontexte prieskumov trhu, ktoré sa 
predpokladajú v tomto nariadení a podľa 
právnych predpisov v oblasti kontroly 
fúzií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
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platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia.

platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia. Predovšetkým by kroky 
strážcov prístupu mali primerane 
zabezpečiť transparentnosť, 
interoperabilitu (vrátane spravodlivého 
využívania údajov a prístupu k nim) a 
rovnaké zaobchádzanie (napr. tam, kde 
môže vzniknúť protisúťažné 
sebauprednostňovanie, viazaný predaj 
alebo balíkový predaj).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
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harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia.

harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia. Predovšetkým by kroky 
strážcov prístupu mali primerane 
zabezpečiť transparentnosť, 
interoperabilitu (vrátane spravodlivého 
využívania údajov a prístupu k nim) a 
rovnaké zaobchádzanie (napr. tam, kde 
môže vzniknúť protisúťažné 
sebauprednostňovanie, viazaný predaj 
alebo balíkový predaj).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
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sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia.

sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, a 
to aj prostredníctvom dizajnu, štruktúry, 
funkcie alebo spôsobu fungovania 
produktu, ktoré môžu ovplyvniť výber 
alebo autonómiu používateľa, alebo 
prostredníctvom dohôd s obchodnými 
partnermi strážcov prístupu, ktorí sú 
tretími stranami, pokiaľ zodpovedajú typu 
praktík, na ktoré sa vzťahuje niektorá z 
povinností podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
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prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, 
technické alebo akékoľvek iné praktiky, 
pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré 
sa vzťahuje niektorá z povinností podľa 
tohto nariadenia.

prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich 
formu, a to aj prostredníctvom použitia 
temných vzorcov (dark patterns) alebo 
manipulatívnej architektúry výberu, a na 
to, či ide o zmluvné, komerčné, technické 
alebo akékoľvek iné praktiky, pokiaľ 
zodpovedajú typu praktík, na ktoré sa 
vzťahuje niektorá z povinností podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by sa príslušné 
povinnosti mali vzťahovať na všetky 
praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na 

(32) V záujme spravodlivosti a 
súťažeschopnosti trhov so základnými 
platformovými službami, ktoré poskytujú 
strážcovia prístupu, treba jasne a 
jednoznačne stanoviť súbor 
harmonizovaných povinností, ktoré sa s 
týmito službami spájajú. Takéto pravidlá 
sú potrebné na riešenie rizika škodlivých 
účinkov nekalých praktík strážcov prístupu 
v prospech podnikateľského prostredia 
dotknutých služieb, v prospech 
používateľov a v konečnom dôsledku aj v 
prospech spoločnosti ako celku. Keďže 
digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky 
a strážcovia prístupu majú veľkú 
ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto 
povinnosti účinne uplatňovali a aby sa 
neobchádzali. Na to by Komisia mala 
určiť, ktoré povinnosti by sa mali 
vzťahovať na každú jednotlivú základnú 
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ich formu a na to, či ide o zmluvné, 
komerčné, technické alebo akékoľvek iné 
praktiky, pokiaľ zodpovedajú typu praktík, 
na ktoré sa vzťahuje niektorá z povinností 
podľa tohto nariadenia.

platformovú službu identifikovanú ako 
dôležitá brána, pokiaľ jej postupy 
zodpovedajú typu praktík, na ktoré sa 
vzťahuje ktorákoľvek z týchto povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto 
možnosť by sa mala vzťahovať na všetky 
možné zdroje osobných údajov vrátane 
vlastných služieb strážcu prístupu, ako aj 
webových stránok tretích strán a mala by 
sa koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a 
jednoznačne.

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto možnosť 
by sa mala vzťahovať na všetky možné 
zdroje osobných údajov vrátane vlastných 
služieb strážcu prístupu, ako aj webových 
stránok tretích strán a mala by sa 
koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne.

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto možnosť 
by sa mala vzťahovať na všetky možné 
zdroje osobných údajov vrátane vlastných 
služieb strážcu prístupu, ako aj webových 
stránok tretích strán a mala by sa 
koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne. 
Na poskytovanie informácií a ponúkanie 
možnosti udeliť, zmeniť alebo odvolať 
súhlas poskytuje strážca prístupu 
koncovým používateľom riešenie, ktoré je 
k užívateľom čo najprívetivejšie (s ľahkou 
a rýchlou prístupnosťou), v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, a najmä s 
požiadavkou špecificky navrhnutej 
ochrany údajov a štandardnej ochrany 
údajov stanovenou v článku 25 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36



PE696.537v01-00 62/167 AM\1238608SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto 
možnosť by sa mala vzťahovať na všetky 
možné zdroje osobných údajov vrátane 
vlastných služieb strážcu prístupu, ako aj 
webových stránok tretích strán a mala by 
sa koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a 
jednoznačne.

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, a s cieľom 
zabrániť obchodným modelom, ktoré sú 
založené na zhromažďovaní osobných 
údajov používateľov, by sa zlučovanie 
osobných údajov malo zakázať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
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slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto možnosť 
by sa mala vzťahovať na všetky možné 
zdroje osobných údajov vrátane vlastných 
služieb strážcu prístupu, ako aj webových 
stránok tretích strán a mala by sa 
koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne.

slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto možnosť 
by sa mala vzťahovať na všetky možné 
zdroje osobných údajov vrátane vlastných 
služieb strážcu prístupu, ako aj webových 
stránok tretích strán a mala by sa 
koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne. 
Toto by sa malo zmeniť bez toho, aby boli 
dotknuté iné ustanovenia upravujúce 
uchovávanie, spracovanie a využívanie 
údajov, ako je nariadenie (EÚ) 2016/679 
alebo navrhovaný akt o správe údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú alternatívu. Táto možnosť 
by sa mala vzťahovať na všetky možné 
zdroje osobných údajov vrátane vlastných 
služieb strážcu prístupu, ako aj webových 
stránok tretích strán a mala by sa 
koncovému používateľovi prezentovať 
proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne.

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 
službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu 
nepersonalizovanú alternatívu. Možnosti 
by mali byť koncovému používateľovi 
prezentované rovnako príťažlivým 
spôsobom. Táto možnosť by sa mala 
vzťahovať na všetky možné zdroje 
osobných údajov vrátane vlastných služieb 
strážcu prístupu, ako aj webových stránok 
tretích strán a mala by sa koncovému 
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používateľovi prezentovať proaktívne, 
explicitne, jasne a jednoznačne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Online platformy, ktoré nie sú 
označené ako strážcovia prístupu, môžu 
stále potrebovať získať súhlas dotknutých 
osôb pred zlučovaním údajov zo svojich 
služieb alebo s údajmi zo služieb tretích 
strán podľa všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov a/alebo smernice o 
súkromí a elektronických komunikáciách. 
Článok 5 písm. a) tohto nariadenia by sa 
preto nemal chápať tak, že platformy, 
ktoré nie sú označené ako strážcovia 
prístupu, môžu voľne prepájať osobné 
údaje vo všetkých službách bez súhlasu 
jednotlivca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Článok 5 písm. a) tohto nariadenia 
by sa nemal chápať tak, že naznačuje, že 
platformy, ktoré nie sú označené ako 
strážcovia prístupu, môžu voľne prepájať 
osobné údaje vo všetkých službách bez 
súhlasu jednotlivca.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny) prostredníctvom iných 
online sprostredkovateľských služieb. 
Takéto obmedzenia výrazne odrádzajú 
komerčných používateľov služieb strážcov 
prístupu od používania alternatívnych 
online sprostredkovateľských služieb, čím 
sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych online 
sprostredkovateľských kanálov pre 
koncových používateľov. S cieľom 
zabezpečiť, aby si komerční používatelia 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcov prístupu mohli slobodne vybrať 
alternatívne online sprostredkovateľské 
služby a diferencovať podmienky, za 
ktorých ponúkajú svoje produkty alebo 
služby svojim koncovým používateľom, by 
sa nemalo akceptovať, ak strážcovia 
prístupu obmedzujú rozhodnutie 
komerčných používateľov diferencovať 
obchodné podmienky vrátane ceny. Táto 
podmienka by sa mala vzťahovať na všetky 
opatrenia s rovnocenným účinkom, ako 
napríklad zvýšené provízie alebo vyradenie 
ponúk komerčných používateľov zo 
zoznamu.

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny) prostredníctvom iných 
online sprostredkovateľských služieb alebo 
prostredníctvom priamych obchodných 
kanálov. Takéto obmedzenia výrazne 
odrádzajú komerčných používateľov 
služieb strážcov prístupu od používania 
alternatívnych online 
sprostredkovateľských služieb alebo 
priamych obchodných kanálov, čím sa 
obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych online 
sprostredkovateľských kanálov pre 
koncových používateľov. S cieľom 
zabezpečiť, aby si komerční používatelia 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcov prístupu mohli slobodne vybrať 
alternatívne online sprostredkovateľské 
služby alebo iné priame distribučné 
kanály a diferencovať podmienky, za 
ktorých ponúkajú svoje produkty alebo 
služby svojim koncovým používateľom, by 
sa nemalo akceptovať, ak strážcovia 
prístupu obmedzujú rozhodnutie 
komerčných používateľov diferencovať 
obchodné podmienky vrátane ceny. Táto 
podmienka by sa mala vzťahovať na všetky 
opatrenia s rovnocenným účinkom, ako 
napríklad zvýšené provízie, vyradenie 
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ponúk komerčných používateľov zo 
zoznamu alebo ich menej výhodné 
zobrazenie v poradí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny) prostredníctvom iných 
online sprostredkovateľských služieb. 
Takéto obmedzenia výrazne odrádzajú 
komerčných používateľov služieb strážcov 
prístupu od používania alternatívnych 
online sprostredkovateľských služieb, čím 
sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych online 
sprostredkovateľských kanálov pre 
koncových používateľov. S cieľom 
zabezpečiť, aby si komerční používatelia 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcov prístupu mohli slobodne vybrať 
alternatívne online sprostredkovateľské 
služby a diferencovať podmienky, za 
ktorých ponúkajú svoje produkty alebo 
služby svojim koncovým používateľom, by 
sa nemalo akceptovať, ak strážcovia 
prístupu obmedzujú rozhodnutie 
komerčných používateľov diferencovať 
obchodné podmienky vrátane ceny. Táto 
podmienka by sa mala vzťahovať na všetky 
opatrenia s rovnocenným účinkom, ako 
napríklad zvýšené provízie alebo vyradenie 
ponúk komerčných používateľov zo 

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny) prostredníctvom iných 
online sprostredkovateľských služieb alebo 
vlastných priamych online predajných 
kanálov komerčných používateľov. Takéto 
obmedzenia výrazne odrádzajú 
komerčných používateľov služieb strážcov 
prístupu od používania alternatívnych 
online sprostredkovateľských služieb, čím 
sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych online 
sprostredkovateľských kanálov pre 
koncových používateľov. S cieľom 
zabezpečiť, aby si komerční používatelia 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcov prístupu mohli slobodne vybrať 
alternatívne online sprostredkovateľské 
služby a diferencovať podmienky, za 
ktorých ponúkajú svoje produkty alebo 
služby svojim koncovým používateľom, by 
sa nemalo akceptovať, ak strážcovia 
prístupu obmedzujú rozhodnutie 
komerčných používateľov diferencovať 
obchodné podmienky vrátane ceny alebo 
dostupnosti. Táto podmienka by sa mala 
vzťahovať na všetky opatrenia s 
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zoznamu. rovnocenným účinkom, ako napríklad 
zvýšené provízie, vyradenie zo 
zobrazovania v poradí alebo vyradenie 
ponúk komerčných používateľov zo 
zoznamu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny) prostredníctvom iných 
online sprostredkovateľských služieb. 
Takéto obmedzenia výrazne odrádzajú 
komerčných používateľov služieb strážcov 
prístupu od používania alternatívnych 
online sprostredkovateľských služieb, čím 
sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych online 
sprostredkovateľských kanálov pre 
koncových používateľov. S cieľom 
zabezpečiť, aby si komerční používatelia 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcov prístupu mohli slobodne vybrať 
alternatívne online sprostredkovateľské 
služby a diferencovať podmienky, za 
ktorých ponúkajú svoje produkty alebo 
služby svojim koncovým používateľom, by 
sa nemalo akceptovať, ak strážcovia 
prístupu obmedzujú rozhodnutie 
komerčných používateľov diferencovať 
obchodné podmienky vrátane ceny. Táto 
podmienka by sa mala vzťahovať na všetky 
opatrenia s rovnocenným účinkom, ako 

(37) Vzhľadom na svoje postavenie by 
strážcovia prístupu mohli v určitých 
prípadoch obmedziť schopnosť 
komerčných používateľov ich online 
sprostredkovateľských služieb ponúkať 
svoj tovar alebo služby koncovým 
používateľom za výhodnejších podmienok 
(vrátane ceny alebo dostupnosti) 
prostredníctvom iných distribučných 
kanálov. Takéto obmedzenia výrazne 
odrádzajú komerčných používateľov 
služieb strážcov prístupu od používania 
alternatívnych distribučných kanálov, čím 
sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi 
platformami, čo zase obmedzuje možnosti 
voľby alternatívnych distribučných 
kanálov pre koncových používateľov. S 
cieľom zabezpečiť, aby si komerční 
používatelia online sprostredkovateľských 
služieb strážcov prístupu mohli slobodne 
vybrať alternatívne online služby a 
diferencovať podmienky, za ktorých 
ponúkajú svoje produkty alebo služby 
svojim koncovým používateľom, by sa 
malo zakázať, aby strážcovia prístupu 
obmedzovali rozhodnutie komerčných 
používateľov diferencovať obchodné 
podmienky vrátane ceny alebo 
dostupnosti. Táto podmienka by sa mala 
vzťahovať na všetky opatrenia s 
rovnocenným účinkom, ako napríklad 
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napríklad zvýšené provízie alebo vyradenie 
ponúk komerčných používateľov zo 
zoznamu.

zvýšené provízie, vyradenie ponúk 
komerčných používateľov zo zoznamu 
alebo ich menej výhodné zobrazenie v 
poradí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Aby sa zabránilo ďalšiemu 
posilňovaniu ich závislosti od základných 
platformových služieb strážcov prístupu, 
komerční používatelia služieb týchto 
strážcov prístupu by mali mať možnosť 
slobodne propagovať a vybrať si 
distribučný kanál, ktorý považujú za 
najvhodnejší na interakciu s akýmikoľvek 
koncovými používateľmi, ktorých už títo 
komerční používatelia získali 
prostredníctvom základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu. A naopak, koncoví používatelia 
by tiež mali mať možnosť slobodne si 
vybrať ponuky takýchto komerčných 
používateľov a uzatvárať s nimi zmluvy 
buď prostredníctvom základných 
platformových služieb prípadného strážcu 
prístupu, alebo prostredníctvom priameho 
distribučného kanála komerčného 
používateľa alebo iného nepriameho 
distribučného kanála, ktorý takýto 
komerčný používateľ použije. Malo by sa 
to vzťahovať na propagáciu ponúk a 
uzatváranie zmlúv medzi komerčnými a 
koncovými používateľmi. Okrem toho by 
sa nemala oslabovať ani obmedzovať 
možnosť koncových používateľov 
slobodne nadobúdať obsah, predplatené 
produkty, funkcie alebo iné položky mimo 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu. Predovšetkým by sa malo 

(38) Aby sa zabránilo ďalšiemu 
posilňovaniu ich závislosti od základných 
platformových služieb strážcov prístupu, 
komerční používatelia služieb týchto 
strážcov prístupu by mali mať možnosť 
slobodne propagovať a vybrať si 
distribučný kanál, ktorý považujú za 
najvhodnejší na interakciu s akýmikoľvek 
koncovými používateľmi, ktorých už títo 
komerční používatelia získali 
prostredníctvom základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu a za ktorých sa už vyplatila 
odmena za základnú platformovú službu. 
A naopak, koncoví používatelia by tiež 
mali mať možnosť slobodne si vybrať 
ponuky takýchto komerčných používateľov 
a uzatvárať s nimi zmluvy buď 
prostredníctvom základných 
platformových služieb prípadného strážcu 
prístupu, alebo prostredníctvom priameho 
distribučného kanála komerčného 
používateľa alebo iného nepriameho 
distribučného kanála, ktorý takýto 
komerčný používateľ použije. Malo by sa 
to vzťahovať na propagáciu ponúk a 
uzatváranie zmlúv medzi komerčnými a 
koncovými používateľmi. Okrem toho by 
sa nemala oslabovať ani obmedzovať 
možnosť koncových používateľov 
slobodne nadobúdať obsah, predplatené 
produkty, funkcie alebo iné položky mimo 
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zabrániť tomu, aby strážcovia prístupu 
obmedzovali koncových používateľov v 
prístupe k takýmto službám a v ich 
využívaní prostredníctvom softvérovej 
aplikácie v rámci ich základnej 
platformovej služby. Napríklad 
predplatiteľom online obsahu zakúpeného 
mimo softvérovej aplikácie sťahovania 
alebo obchodu so softvérovými 
aplikáciami by sa nemalo brániť v prístupe 
k takémuto online obsahu v softvérovej 
aplikácii základnej platformovej služby 
strážcu prístupu iba preto, že bol zakúpený 
mimo takejto softvérovej aplikácie alebo 
obchodu so softvérovými aplikáciami.

základných platformových služieb strážcu 
prístupu. Predovšetkým by sa malo 
zabrániť tomu, aby strážcovia prístupu 
obmedzovali koncových používateľov v 
prístupe k takýmto službám a v ich 
využívaní prostredníctvom softvérovej 
aplikácie v rámci ich základnej 
platformovej služby. Napríklad 
predplatiteľom online obsahu zakúpeného 
mimo softvérovej aplikácie sťahovania 
alebo obchodu so softvérovými 
aplikáciami by sa nemalo brániť v prístupe 
k takémuto online obsahu v softvérovej 
aplikácii základnej platformovej služby 
strážcu prístupu iba preto, že bol zakúpený 
mimo takejto softvérovej aplikácie alebo 
obchodu so softvérovými aplikáciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym alebo iným verejným orgánom. 
Komerční používatelia sa napríklad môžu 
chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých 
praktík, ako sú diskriminačné podmienky 
prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov 
komerčných používateľov alebo nejasné 
dôvody na vyradenie produktov zo 
zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať 
všetka prax, ktorá by akýmkoľvek 
spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť 
obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, 

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym alebo iným verejným orgánom. 
Komerční používatelia sa napríklad môžu 
chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých 
praktík, ako sú diskriminačné podmienky 
prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov 
komerčných používateľov alebo nejasné 
dôvody na vyradenie produktov zo 
zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať 
všetka prax, ktorá by akýmkoľvek 
spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť 
obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, 
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napríklad prostredníctvom doložiek o 
dôvernosti v dohodách alebo iných 
písomných podmienkach. Tým by nemalo 
byť dotknuté právo komerčných 
používateľov a strážcov prístupu 
stanovovať vo svojich dohodách 
podmienky používania vrátane využitia 
zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov alebo jurisdikcie konkrétnych 
súdov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnym právom. 
Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy 
strážcov prístupu v boji proti nezákonnému 
obsahu online.

napríklad prostredníctvom doložiek o 
dôvernosti v dohodách alebo iných 
písomných podmienkach. Tým by nemalo 
byť dotknuté právo komerčných 
používateľov a strážcov prístupu 
stanovovať vo svojich dohodách 
podmienky používania vrátane využitia 
zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov. Nemali by tým byť teda dotknuté 
ani úlohy strážcov prístupu v boji proti 
nezákonnému obsahu online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym alebo iným verejným orgánom. 
Komerční používatelia sa napríklad môžu 
chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých 
praktík, ako sú diskriminačné podmienky 
prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov 
komerčných používateľov alebo nejasné 
dôvody na vyradenie produktov zo 
zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať 
všetka prax, ktorá by akýmkoľvek 
spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť 
obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, 
napríklad prostredníctvom doložiek o 
dôvernosti v dohodách alebo iných 

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym alebo iným verejným orgánom. 
Komerční používatelia, koncoví 
používatelia alebo organizácie občianskej 
spoločnosti sa napríklad môžu chcieť 
sťažovať na rôzne druhy nekalých praktík, 
ako sú diskriminačné podmienky prístupu, 
neodôvodnené zrušenie účtov komerčných 
používateľov alebo nejasné dôvody na 
vyradenie produktov zo zoznamu ponúk. 
Preto by sa mala zakázať všetka prax, ktorá 
by akýmkoľvek spôsobom bránila takejto 
možnosti vyjadriť obavy alebo žiadať o 
dostupnú nápravu, napríklad 
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písomných podmienkach. Tým by nemalo 
byť dotknuté právo komerčných 
používateľov a strážcov prístupu 
stanovovať vo svojich dohodách 
podmienky používania vrátane využitia 
zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov alebo jurisdikcie konkrétnych 
súdov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnym právom. 
Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy 
strážcov prístupu v boji proti nezákonnému 
obsahu online.

prostredníctvom doložiek o dôvernosti v 
dohodách alebo iných písomných 
podmienkach. Tým by nemalo byť 
dotknuté právo komerčných používateľov a 
strážcov prístupu stanovovať vo svojich 
dohodách podmienky používania vrátane 
využitia zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov alebo jurisdikcie konkrétnych 
súdov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnym právom. 
Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy 
strážcov prístupu v boji proti nezákonnému 
obsahu online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym alebo iným verejným orgánom. 
Komerční používatelia sa napríklad môžu 
chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých 
praktík, ako sú diskriminačné podmienky 
prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov 
komerčných používateľov alebo nejasné 
dôvody na vyradenie produktov zo 
zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať 
všetka prax, ktorá by akýmkoľvek 
spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť 
obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, 
napríklad prostredníctvom doložiek o 
dôvernosti v dohodách alebo iných 
písomných podmienkach. Tým by nemalo 

(39) V záujme zachovania 
spravodlivého komerčného prostredia a 
súťažeschopnosti digitálneho sektora je 
dôležité chrániť právo komerčných 
používateľov postúpiť svoje obavy z 
hľadiska nekalého správania strážcov 
prístupu akýmkoľvek príslušným 
správnym, justičným alebo iným verejným 
orgánom. Komerční používatelia sa 
napríklad môžu chcieť sťažovať na rôzne 
druhy nekalých praktík, ako sú 
diskriminačné podmienky prístupu, 
neodôvodnené zrušenie účtov komerčných 
používateľov alebo nejasné dôvody na 
vyradenie produktov zo zoznamu ponúk. 
Preto by sa mala zakázať všetka prax, ktorá 
by akýmkoľvek spôsobom bránila takejto 
možnosti vyjadriť obavy alebo žiadať o 
dostupnú nápravu, napríklad 
prostredníctvom doložiek o dôvernosti v 
dohodách alebo iných písomných 
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byť dotknuté právo komerčných 
používateľov a strážcov prístupu 
stanovovať vo svojich dohodách 
podmienky používania vrátane využitia 
zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov alebo jurisdikcie konkrétnych 
súdov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnym právom. 
Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy 
strážcov prístupu v boji proti nezákonnému 
obsahu online.

podmienkach. Tým by nemalo byť 
dotknuté právo komerčných používateľov a 
strážcov prístupu stanovovať vo svojich 
dohodách podmienky používania vrátane 
využitia zákonných mechanizmov riešenia 
sťažností, vrátane akýchkoľvek 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov alebo jurisdikcie konkrétnych 
súdov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnym právom. 
Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy 
strážcov prístupu v boji proti nezákonnému 
obsahu online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Identifikačné služby sú kľúčové pre 
podnikateľskú činnosť komerčných 
používateľov, pretože im umožňujú nielen 
optimalizovať služby v rozsahu povolenom 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale aj 
vzbudzovať dôveru v online transakcie v 
súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym 
právom. Strážcovia prístupu by preto 
nemali využívať svoje postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb na to, aby od svojich závislých 
komerčných používateľov vyžadovali 
zahrnutie akýchkoľvek identifikačných 
služieb poskytovaných samotným strážcom 
prístupu do služieb alebo produktov, ktoré 
takíto komerční používatelia poskytujú 
koncovým používateľom, ak majú takíto 
komerční používatelia k dispozícii iné 
identifikačné služby.

(40) Identifikačné služby sú kľúčové pre 
naštartovanie hospodárskej činnosti 
všetkých komerčných používateľov, 
pretože im umožňujú nielen optimalizovať 
služby v rozsahu povolenom nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale aj 
vzbudzovať dôveru v online transakcie v 
súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym 
právom. Príslušné orgány by mali 
venovať zvýšenú pozornosť službám v 
oblasti identifikácie platieb. Strážcovia 
prístupu by preto nemali využívať svoje 
postavenie poskytovateľa základných 
platformových služieb na to, aby od 
svojich závislých komerčných 
používateľov vyžadovali zahrnutie 
akýchkoľvek identifikačných služieb 
poskytovaných samotným strážcom 
prístupu do služieb alebo produktov, ktoré 
takíto komerční používatelia poskytujú 
koncovým používateľom, ak majú takíto 
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komerční používatelia k dispozícii iné 
identifikačné služby.

_________________ _________________
33 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 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).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 196
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu. Strážcovia prístupu by preto 
mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného 
produktu alebo služby koncovým 
používateľom vrátane predinštalácie, ako 
aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu. Strážcovia prístupu by preto 
mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 197
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu. Strážcovia prístupu by preto 
mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného produktu 
alebo služby koncovým používateľom 
vrátane predinštalácie, ako aj 
zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov, ktorí „platia“ svojimi 
osobnými údajmi, tým, že technicky 
zabránia prechodu medzi rôznymi 
softvérovými aplikáciami a službami alebo 
ich predplateniu. Strážcovia prístupu by 
preto mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného produktu 
alebo služby koncovým používateľom 
vrátane predinštalácie, ako aj 
zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 198
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu. Strážcovia prístupu by preto 
mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu alebo prostredníctvom 
dizajnu produktu. Strážcovia prístupu by 
preto mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 



AM\1238608SK.docx 75/167 PE696.537v01-00

SK

hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného produktu 
alebo služby koncovým používateľom 
vrátane predinštalácie, ako aj 
zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného produktu 
alebo služby koncovým používateľom 
vrátane predinštalácie, ako aj 
zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že technicky zabránia 
prechodu medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami a službami alebo ich 
predplateniu. Strážcovia prístupu by preto 
mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez 
ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek 
hardvéru na prístup k takýmto softvérovým 
aplikáciám alebo službám, a nemali by 
vytvárať umelé technické prekážky, ktoré 
by znemožňovali alebo sťažovali takýto 
prechod. Samotná ponuka daného produktu 
alebo služby koncovým používateľom 
vrátane predinštalácie, ako aj 
zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe lepších cien alebo 
vyššej kvality samé osebe nepredstavujú 
prekážku pri prechode.

(41) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov tým, že zabránia prechodu 
medzi rôznymi softvérovými aplikáciami a 
službami alebo ich predplateniu. Strážcovia 
prístupu by preto mali zabezpečiť slobodnú 
voľbu bez ohľadu na to, či sú výrobcom 
akéhokoľvek hardvéru na prístup k 
takýmto softvérovým aplikáciám alebo 
službám, a nemali by vytvárať umelé 
technické prekážky, ktoré by znemožňovali 
alebo sťažovali takýto prechod. Samotná 
ponuka daného produktu alebo služby 
koncovým používateľom vrátane 
predinštalácie, ako aj zdokonaľovanie 
ponuky pre koncových používateľov v 
podobe lepších cien alebo vyššej kvality 
samé osebe nepredstavujú prekážku pri 
prechode.

Or. en



PE696.537v01-00 76/167 AM\1238608SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 200
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

(42) Príjmy z reklamy v prípade 
mnohých online reklamných služieb, ako 
sú tradiční vydavatelia, výrazne klesli, 
zatiaľ čo príjmy z reklamy v prípade 
strážcov prístupu sa neustále zvyšujú1a. 
Podmienky, za ktorých strážcovia prístupu 
poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú veľmi často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je zväčša spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie online 
reklamy sa považuje za menej 
transparentné od zavedenia nových 
právnych predpisov o ochrane súkromia a 
očakáva sa, že po ohlásenom odstránení 
súborov cookie tretích strán sa stane ešte 
neprehľadnejším. Dôsledkom je, že 
inzerenti a vydavatelia nemajú dosť 
dôveryhodných informácií a vedomostí o 
podmienkach reklamných služieb, ktoré si 
kúpili, a oslabuje sa ich schopnosť prejsť k 
alternatívnym poskytovateľom online 
reklamných služieb alebo vybudovať svoju 
vlastnú službu. Okrem toho náklady na 
online reklamu sú výrazne vyššie, než by 
boli v spravodlivejšom, transparentnejšom 
a súťažeschopnejšom platformovom 
prostredí. Tieto vyššie náklady sa 
pravdepodobne odrazia v cenách, ktoré 
koncoví používatelia zaplatia za mnoho 
produktov a služieb každodennej spotreby, 
pri ktorých sa používa online reklama. 
Okrem toho niekoľko dominantných 
platforiem zhromaždilo významné súbory 
údajov a údajových bodov, ktoré narúšajú 
výlučné ochranné známky vydavateľov a 
inzerentov a vyťažujú údaje ich klientov, 
čím sa vytvára nekalá hospodárska súťaž. 
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Povinnosti v oblasti transparentnosti by 
preto mali od strážcov prístupu vyžadovať, 
aby inzerentom a vydavateľom, ktorým 
poskytujú online reklamné služby, 
poskytovali stály a bezplatný prístup v 
reálnom čase k nástrojom strážcu 
prístupu na meranie výkonnosti a zaistili 
úplné oznamovanie a transparentnosť 
použitých parametrov a údajov, ako aj 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca. Strážca 
prístupu by mal ďalej bezodplatne 
poskytovať spoľahlivé, neagregované, 
podrobné a úplné údaje, ktoré inzerenti a 
vydavatelia potrebujú, aby mohli 
uskutočniť vlastné nezávislé vysoko 
kvalitné hodnotenie 
sprostredkovateľských služieb a 
hodnotenie v reálnom čase vrátane 
preverenia súboru reklám; Okrem toho by 
zákaz prepájania súborov údajov mal 
brániť sledovaniu koncových 
používateľov a tým zabezpečiť rovnosť 
podmienok pre poskytovateľov online 
reklamných služieb, posilniť financovanie 
verejných médií a obnoviť súkromie 
koncových používateľov.
_________________
1a https://trackingfreeads.eu/the-costs-of-
tracking-ads/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
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komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré komerční a koncoví 
používatelia zaplatia za mnoho produktov a 
služieb každodennej spotreby, pri ktorých 
sa používa online reklama. Povinnosti v 
oblasti transparentnosti by preto mali od 
strážcov prístupu vyžadovať, aby 
inzerentom a vydavateľom, ktorým 
poskytujú online reklamné služby, na 
požiadanie a v maximálnej možnej miere 
poskytovali informácie, ktoré obom 
stranám umožnia pochopiť cenu zaplatenú 
za každú z rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca. Tie by 
mali zahŕňať komplexné informácie o 
metodike výpočtu akýchkoľvek cien a 
poplatkov a o jej uplatňovaní v súvislosti 
s príslušnými ponukami inzerenta alebo 
vydavateľa pre každú poskytnutú službu 
sprostredkovania reklamy. Okrem toho 
strážca prístupu podrobí aukčné 
priraďovanie dopytu po reklame a ponuky 
pravidelným nezávislým auditom s cieľom 
zistiť, či výsledok takýchto aukcií 
zodpovedá predloženým ponukám a či 
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účtované poplatky zodpovedajú 
informáciám o cenách, ktoré poskytol 
strážca prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte 
neprehľadnejším. Dôsledkom často je, že 
inzerenti a vydavatelia nemajú dosť 
informácií a vedomostí o podmienkach 
reklamných služieb, ktoré si kúpili, a 
oslabuje sa ich schopnosť prejsť k 
alternatívnym poskytovateľom online 
reklamných služieb. Okrem toho náklady 
na online reklamu budú pravdepodobne 
vyššie, než by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú cielené online reklamné 
služby založené na kontextových 
informáciách komerčným používateľom 
vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Okrem toho náklady 
na online reklamu budú pravdepodobne 
vyššie, než by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú cielené 
online reklamné služby založené na 
kontextových informáciách, na požiadanie 
a v maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.
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vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
jednostrannom rozhodnutí subjektov z 
tohto odvetvia, ktoré nie sú 
reprezentatívne pre celý reklamný 
hodnotový reťazec, sa stane ešte 
neprehľadnejším. Dôsledkom často je, že 
inzerenti a vydavatelia nemajú dosť 
informácií a vedomostí o podmienkach 
reklamných služieb, ktoré si kúpili, a 
oslabuje sa ich schopnosť prejsť k 
alternatívnym poskytovateľom online 
reklamných služieb. Okrem toho náklady 
na online reklamu budú pravdepodobne 
vyššie, než by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
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spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, poskytovali kontinuálne, 
bezplatné, účinné a kvalitné informácie v 
reálnom čase, ktoré obom stranám 
umožnia pochopiť cenu zaplatenú za každú 
z rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca a 
dostupnosť a viditeľnosť reklamy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane osobných údajov a očakáva sa, že 
po ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 
Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
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reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
informácie, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 205
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Strážca prístupu môže mať za 
určitých okolností dvojitú rolu ako 
poskytovateľ základných platformových 
služieb, ktorý poskytuje základnú 
platformovú službu svojim komerčným 
používateľom, a zároveň konkurent týchto 
komerčných používateľov pri poskytovaní 
rovnakých alebo podobných služieb alebo 
produktov tým istým koncovým 
používateľom. Za týchto okolností môže 
strážca prístupu vďaka tejto dvojitej roli 
využiť údaje získané z transakcií jeho 
komerčných používateľov na základnej 
platforme na účely svojich vlastných 
služieb, ktoré sú podobné ako služby jeho 
komerčných používateľov. Môže ísť 
napríklad o prípad, keď strážca prístupu 

(43) Strážca prístupu môže mať za 
určitých okolností dvojitú rolu ako 
poskytovateľ základných platformových 
služieb, ktorý poskytuje základnú 
platformovú službu svojim komerčným 
používateľom, a zároveň konkurent týchto 
komerčných používateľov pri poskytovaní 
rovnakých alebo podobných služieb alebo 
produktov tým istým koncovým 
používateľom. Za týchto okolností môže 
strážca prístupu vďaka tejto dvojitej roli 
využiť údaje získané z transakcií jeho 
komerčných používateľov na základnej 
platforme, najmä v prípade bankových a 
zdravotníckych služieb, na účely svojich 
vlastných služieb, ktoré sú podobné ako 
služby jeho komerčných používateľov. 
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poskytuje komerčným používateľom 
online trh alebo obchod s aplikáciami a 
zároveň ponúka služby ako online 
maloobchodník alebo poskytovateľ 
aplikačného softvéru, ktorý konkuruje 
týmto komerčným používateľom. Aby 
strážcovia prístupu nemali z tejto dvojitej 
roly nespravodlivú výhodu, malo by sa 
zabezpečiť, aby nepoužívali žiadne 
agregované ani neagregované údaje 
(vrátane prípadných anonymizovaných a 
osobných údajov), ktoré nie sú verejne 
dostupné, pri ponúkaní podobných služieb, 
ako ponúkajú ich komerční používatelia. 
Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na 
strážcu prístupu ako celok, okrem iného 
vrátane jeho organizačného útvaru, ktorý 
súťaží s komerčnými používateľmi 
základnej platformovej služby.

Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
prístupu poskytuje komerčným 
používateľom online trh alebo obchod s 
aplikáciami a zároveň ponúka služby ako 
online maloobchodník alebo poskytovateľ 
aplikačného softvéru, ktorý konkuruje 
týmto komerčným používateľom. Aby 
strážcovia prístupu nemali z tejto dvojitej 
roly nespravodlivú výhodu, malo by sa 
zabezpečiť, aby nepoužívali žiadne 
agregované ani neagregované údaje 
(vrátane prípadných anonymizovaných a 
osobných údajov), ktoré nie sú verejne 
dostupné, pri ponúkaní podobných služieb, 
ako ponúkajú ich komerční používatelia. 
Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na 
strážcu prístupu ako celok, okrem iného 
vrátane jeho organizačného útvaru, ktorý 
súťaží s komerčnými používateľmi 
základnej platformovej služby.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 206
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Strážca prístupu môže mať za 
určitých okolností dvojitú rolu ako 
poskytovateľ základných platformových 
služieb, ktorý poskytuje základnú 
platformovú službu svojim komerčným 
používateľom, a zároveň konkurent týchto 
komerčných používateľov pri poskytovaní 
rovnakých alebo podobných služieb alebo 
produktov tým istým koncovým 
používateľom. Za týchto okolností môže 
strážca prístupu vďaka tejto dvojitej roli 
využiť údaje získané z transakcií jeho 
komerčných používateľov na základnej 
platforme na účely svojich vlastných 
služieb, ktoré sú podobné ako služby jeho 
komerčných používateľov. Môže ísť 

(43) Strážca prístupu by nemal mať 
dvojitú rolu ako poskytovateľ základných 
platformových služieb, ktorý poskytuje 
základnú platformovú službu svojim 
komerčným používateľom, a zároveň 
konkurent týchto komerčných 
používateľov pri poskytovaní rovnakých 
alebo podobných služieb alebo produktov 
tým istým koncovým používateľom. 
Strážca prístupu by nemal vďaka tejto 
dvojitej roli využiť údaje získané z 
transakcií jeho komerčných používateľov 
na základnej platforme na účely svojich 
vlastných služieb, ktoré sú podobné ako 
služby jeho komerčných používateľov. 
Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
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napríklad o prípad, keď strážca prístupu 
poskytuje komerčným používateľom 
online trh alebo obchod s aplikáciami a 
zároveň ponúka služby ako online 
maloobchodník alebo poskytovateľ 
aplikačného softvéru, ktorý konkuruje 
týmto komerčným používateľom. Aby 
strážcovia prístupu nemali z tejto dvojitej 
roly nespravodlivú výhodu, malo by sa 
zabezpečiť, aby nepoužívali žiadne 
agregované ani neagregované údaje 
(vrátane prípadných anonymizovaných a 
osobných údajov), ktoré nie sú verejne 
dostupné, pri ponúkaní podobných služieb, 
ako ponúkajú ich komerční používatelia. 
Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na 
strážcu prístupu ako celok, okrem iného 
vrátane jeho organizačného útvaru, ktorý 
súťaží s komerčnými používateľmi 
základnej platformovej služby.

prístupu poskytuje komerčným 
používateľom online trh alebo obchod s 
aplikáciami a zároveň ponúka služby ako 
online maloobchodník alebo poskytovateľ 
aplikačného softvéru, ktorý konkuruje 
týmto komerčným používateľom. Aby 
strážcovia prístupu nemali z tejto dvojitej 
roly nespravodlivú výhodu, malo by sa 
zabezpečiť, aby nepoužívali žiadne 
agregované ani neagregované údaje 
(vrátane prípadných anonymizovaných a 
osobných údajov), ktoré nie sú verejne 
dostupné, pri ponúkaní podobných služieb, 
ako ponúkajú ich komerční používatelia. 
Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na 
strážcu prístupu ako celok, okrem iného 
vrátane jeho organizačného útvaru, ktorý 
súťaží s komerčnými používateľmi 
základnej platformovej služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Strážca prístupu môže na 
uprednostnenie svojich vlastných služieb 
alebo produktov v rámci základnej 
platformovej služby použiť aj iné 
prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo 
podobných služieb, ktoré by koncoví 
používatelia mohli získať od tretích strán. 
Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
prístupu predinštaluje určité softvérové 
aplikácie alebo služby. V záujme možností 
voľby koncového používateľa by 
strážcovia prístupu nemali koncovým 
používateľom brániť v odinštalovaní 
akýchkoľvek predinštalovaných 
softvérových aplikácií v rámci základnej 
platformovej služby, a tým zvýhodňovať 

(46) Strážca prístupu môže na 
uprednostnenie svojich vlastných služieb 
alebo produktov v rámci základnej 
platformovej služby použiť aj iné 
prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo 
podobných služieb, ktoré by koncoví 
používatelia mohli získať od tretích strán. 
Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
prístupu predinštaluje určité softvérové 
aplikácie, obchody so softvérovými 
aplikáciami alebo doplnkové služby. V 
záujme možností voľby koncového 
používateľa by strážcovia prístupu nemali 
v rámci základnej platformovej služby 
predinštalovať žiadne softvérové aplikácie 
a tým zvýhodňovať svoje vlastné 
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svoje vlastné softvérové aplikácie. softvérové aplikácie, čím nie sú dotknuté 
aplikácie nevyhnutné pre integritu služby, 
operačného systému alebo zariadenia, a 
ktoré tretie strany technicky nemôžu 
ponúkať samostatne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Strážca prístupu môže na 
uprednostnenie svojich vlastných služieb 
alebo produktov v rámci základnej 
platformovej služby použiť aj iné 
prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo 
podobných služieb, ktoré by koncoví 
používatelia mohli získať od tretích strán. 
Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
prístupu predinštaluje určité softvérové 
aplikácie alebo služby. V záujme možností 
voľby koncového používateľa by 
strážcovia prístupu nemali koncovým 
používateľom brániť v odinštalovaní 
akýchkoľvek predinštalovaných 
softvérových aplikácií v rámci základnej 
platformovej služby, a tým zvýhodňovať 
svoje vlastné softvérové aplikácie.

(46) Strážca prístupu môže na 
uprednostnenie svojich vlastných služieb 
alebo produktov v rámci základnej 
platformovej služby použiť aj iné 
prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo 
podobných služieb, ktoré by koncoví 
používatelia mohli získať od tretích strán. 
Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca 
prístupu predinštaluje určité softvérové 
aplikácie alebo služby. V záujme možností 
voľby koncového používateľa by 
strážcovia prístupu nemali koncovým 
používateľom brániť v odinštalovaní alebo 
odstránení akýchkoľvek predinštalovaných 
softvérových aplikácií v rámci základnej 
platformovej služby, a tým zvýhodňovať 
svoje vlastné softvérové aplikácie. Táto 
povinnosť by sa nemala vzťahovať na 
aplikácie, ktoré sú potrebné pre 
funkčnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. To môže 
obmedziť schopnosť vývojárov 
softvérových aplikácií používať 
alternatívne distribučné kanály a možnosť 
koncových používateľov vybrať si medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami z 
rôznych distribučných kanálov, takže by sa 
takéto obmedzenia mali zakázať ako 
nespravodlivé a schopné oslabiť 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb. Aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytnutého strážcom prístupu, 
môže dotknutý strážca prístupu prijať 
primerané technické alebo zmluvné 
opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak 
daný strážca prístupu preukáže, že takéto 
opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že 
neexistujú menej obmedzujúce 
prostriedky na zabezpečenie integrity 
daného hardvéru alebo operačného 
systému.

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody či 
úložiská so softvérovými aplikáciami 
tretích strán na operačných systémoch 
alebo hardvéri príslušného strážcu prístupu 
a obmedziť možnosti prístupu koncových 
používateľov k týmto softvérovým 
aplikáciám alebo obchodom či úložiskám 
so softvérovými aplikáciami mimo 
základných platformových služieb daného 
strážcu prístupu. To môže obmedziť 
schopnosť vývojárov softvérových 
aplikácií používať alternatívne distribučné 
kanály a možnosť koncových používateľov 
vybrať si medzi rôznymi softvérovými 
aplikáciami z rôznych distribučných 
kanálov, takže by sa takéto obmedzenia 
mali zakázať ako nespravodlivé a schopné 
oslabiť súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. To môže 
obmedziť schopnosť vývojárov 
softvérových aplikácií používať 
alternatívne distribučné kanály a možnosť 
koncových používateľov vybrať si medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami z 
rôznych distribučných kanálov, takže by 
sa takéto obmedzenia mali zakázať ako 
nespravodlivé a schopné oslabiť 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb. Aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytnutého strážcom prístupu, 
môže dotknutý strážca prístupu prijať 
primerané technické alebo zmluvné 
opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak 
daný strážca prístupu preukáže, že takéto 
opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že 
neexistujú menej obmedzujúce 
prostriedky na zabezpečenie integrity 
daného hardvéru alebo operačného 
systému.

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. V niektorých 
prípadoch a v súlade s cieľmi aktu o 
digitálnych službách môžu tieto pravidlá 
legitímne pomôcť s bezpečnosťou 
používateľov a ochranou údajov, ako aj s 
integritou hardvéru alebo operačného 
systému, a prispieť k tomu, aby 
používatelia mali na trhoch so 
zariadeniami na výber. Takéto 
obmedzenie by sa však malo preukázať, 
aby sa neprimerane neobmedzovala 
schopnosť komerčných používateľov a 
koncových používateľov používať 
alternatívne distribučné kanály.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. To môže 
obmedziť schopnosť vývojárov 
softvérových aplikácií používať 
alternatívne distribučné kanály a možnosť 
koncových používateľov vybrať si medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami z 
rôznych distribučných kanálov, takže by sa 
takéto obmedzenia mali zakázať ako 
nespravodlivé a schopné oslabiť 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb. Aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytnutého strážcom prístupu, 
môže dotknutý strážca prístupu prijať 
primerané technické alebo zmluvné 
opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak 
daný strážca prístupu preukáže, že takéto 
opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že 
neexistujú menej obmedzujúce prostriedky 
na zabezpečenie integrity daného hardvéru 
alebo operačného systému.

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. To môže 
obmedziť schopnosť vývojárov 
softvérových aplikácií používať 
alternatívne distribučné kanály a možnosť 
koncových používateľov vybrať si medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami z 
rôznych distribučných kanálov, takže by sa 
takéto obmedzenia mali zakázať ako 
nespravodlivé a schopné oslabiť 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb. Od koncového 
používateľa by sa malo vyžadovať, aby 
rozhodol o tom, ktoré softvérové aplikácie 
alebo obchod so softvérovými aplikáciami 
by mali byť predvolené. Aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytnutého strážcom prístupu, 
môže dotknutý strážca prístupu prijať 
primerané technické alebo zmluvné 
opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak 
daný strážca prístupu preukáže, že takéto 
opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že 
neexistujú menej obmedzujúce prostriedky 
na zabezpečenie integrity daného hardvéru 
alebo operačného systému.

Or. en



AM\1238608SK.docx 89/167 PE696.537v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 212
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 
oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so 
softvérovými aplikáciami, alebo produkty 
či služby, ktoré majú prednosť a zobrazujú 
sa medzi novinkami na sociálnej sieti, 
alebo výrobky či služby zoradené vo 
výsledkoch vyhľadávania alebo zobrazené 
na online trhu. Za týchto okolností má 

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu 
alebo s ktorým spolupracujú, čo často 
vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 
oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Takéto preferenčné 
alebo vložené zobrazenie by sa malo 
považovať za neprípustné 
uprednostňovanie bez ohľadu na to, či 
informácie alebo výsledky môžu byť 
poskytnuté aj konkurenčnými službami a 
či sú ako také zoradené 
nediskriminačným spôsobom. 
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strážca prístupu dvojitú rolu 
sprostredkovateľa pre poskytujúce tretie 
strany a zároveň priameho poskytovateľa 
produktov alebo služieb strážcu prístupu. 
Takíto strážcovia prístupu majú teda 
možnosť priamo narušiť súťažeschopnosť 
trhu s týmito produktmi alebo službami v 
rámci týchto základných platformových 
služieb na úkor komerčných používateľov, 
ktorí nie sú pod kontrolou strážcu prístupu.

Neprípustné uprednostňovanie sa môže 
odohrávať aj v iných prípadoch, 
napríklad v obchodoch so softvérovými 
aplikáciami, alebo v prípade produktov či 
služieb, ktoré majú prednosť a zobrazujú sa 
medzi novinkami na sociálnej sieti, alebo 
produktov či služieb zoradených vo 
výsledkoch vyhľadávania alebo 
zobrazených na online trhu, alebo 
produktov či služieb uvedených v 
nastaveniach základných platformových 
služieb, prípadne výsledkov ponúknutých 
virtuálnym asistentom. Za týchto okolností 
má strážca prístupu dvojitú rolu 
sprostredkovateľa pre poskytujúce tretie 
strany a zároveň priameho poskytovateľa 
produktov alebo služieb strážcu prístupu. 
Takíto strážcovia prístupu majú teda 
možnosť priamo narušiť súťažeschopnosť 
trhu s týmito produktmi alebo službami v 
rámci týchto základných platformových 
služieb na úkor komerčných používateľov, 
ktorí nie sú pod kontrolou strážcu prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
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vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 
oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky 
či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu. Za týchto okolností má strážca 
prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre 
poskytujúce tretie strany a zároveň 
priameho poskytovateľa produktov alebo 
služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia 
prístupu majú teda možnosť priamo narušiť 
súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi 
alebo službami v rámci týchto základných 
platformových služieb na úkor komerčných 
používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou 
strážcu prístupu.

vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 
oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky 
či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu alebo vo výsledkoch poskytnutých na 
vyhľadávanie prostredníctvom 
virtuálnych asistentov. Za týchto okolností 
má strážca prístupu dvojitú rolu 
sprostredkovateľa pre poskytujúce tretie 
strany a zároveň priameho poskytovateľa 
produktov alebo služieb strážcu prístupu. 
Takíto strážcovia prístupu majú teda 
možnosť priamo narušiť súťažeschopnosť 
trhu s týmito produktmi alebo službami v 
rámci týchto základných platformových 
služieb na úkor komerčných používateľov, 
ktorí nie sú pod kontrolou strážcu prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Victor Negrescu
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 
oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
novinkami na sociálnej sieti, alebo 
výrobky či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu. Za týchto okolností má strážca 
prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre 
poskytujúce tretie strany a zároveň 
priameho poskytovateľa produktov alebo 

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie, odlišné zaobchádzanie alebo 
preferenčné zaobchádzanie svojej vlastnej 
ponuke než produktom tretích strán, ktoré 
tiež pôsobia na tejto základnej 
platformovej službe. Môže k tomu dôjsť 
napríklad v prípade produktov alebo 
služieb vrátane iných základných 
platformových služieb, ktoré sú zoradené 
vo výsledkoch ponúkaných internetovými 
vyhľadávačmi, alebo ktoré sú čiastočne 
alebo úplne začlenené do výsledkov 
internetových vyhľadávačov a skupín 
výsledkov z určitej tematickej oblasti 
zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
výhodami na sociálnej sieti, alebo výrobky 
či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu. Za týchto okolností má strážca 
prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre 
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služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia 
prístupu majú teda možnosť priamo narušiť 
súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi 
alebo službami v rámci týchto základných 
platformových služieb na úkor komerčných 
používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou 
strážcu prístupu.

poskytujúce tretie strany a zároveň 
priameho poskytovateľa produktov alebo 
služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia 
prístupu majú teda možnosť priamo narušiť 
súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi 
alebo službami v rámci týchto základných 
platformových služieb na úkor komerčných 
používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou 
strážcu prístupu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 215
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 
produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia 
na tejto základnej platformovej službe. 
Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade 
produktov alebo služieb vrátane iných 
základných platformových služieb, ktoré sú 
zoradené vo výsledkoch ponúkaných 
internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré 
sú čiastočne alebo úplne začlenené do 
výsledkov internetových vyhľadávačov a 
skupín výsledkov z určitej tematickej 

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia, 
zobrazenia alebo štandardného 
nastavenia lepšie postavenie svojej 
vlastnej ponuke než produktom tretích 
strán, ktoré tiež pôsobia na tejto základnej 
platformovej službe. Môže k tomu dôjsť 
napríklad v prípade produktov alebo 
služieb vrátane iných základných 
platformových služieb, ktoré sú zoradené 
vo výsledkoch ponúkaných internetovými 
vyhľadávačmi, alebo ktoré sú čiastočne 
alebo úplne začlenené do výsledkov 
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oblasti zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky 
či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu. Za týchto okolností má strážca 
prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre 
poskytujúce tretie strany a zároveň 
priameho poskytovateľa produktov alebo 
služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia 
prístupu majú teda možnosť priamo narušiť 
súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi 
alebo službami v rámci týchto základných 
platformových služieb na úkor komerčných 
používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou 
strážcu prístupu.

internetových vyhľadávačov a skupín 
výsledkov z určitej tematickej oblasti 
zobrazených popri výsledkoch 
internetového vyhľadávača, ktoré niektorí 
koncoví používatelia zohľadňujú alebo 
používajú ako službu odlišnú od 
internetového vyhľadávača alebo 
dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú 
softvérové aplikácie distribuované 
prostredníctvom obchodov so softvérovými 
aplikáciami, alebo produkty či služby, 
ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi 
novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky 
či služby zoradené vo výsledkoch 
vyhľadávania alebo zobrazené na online 
trhu. Za týchto okolností má strážca 
prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre 
poskytujúce tretie strany a zároveň 
priameho poskytovateľa produktov alebo 
služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia 
prístupu majú teda možnosť priamo narušiť 
súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi 
alebo službami v rámci týchto základných 
platformových služieb na úkor komerčných 
používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou 
strážcu prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) V takýchto situáciách by strážca 
prístupu pri určovaní poradia v rámci 
základnej platformovej služby nemal 
nijako diferencovať ani uprednostňovať (či 
už právnymi, komerčnými alebo 
technickými prostriedkami) produkty alebo 
služby, ktoré ponúka sám alebo 
prostredníctvom komerčného používateľa 
pod jeho kontrolou. Na zaistenie účinnosti 
tejto povinnosti by sa malo zabezpečiť, aby 

(49) V takýchto situáciách by strážca 
prístupu pri určovaní poradia v rámci 
základnej platformovej služby nemal 
nijako diferencovať ani uprednostňovať (či 
už právnymi, komerčnými alebo 
technickými prostriedkami) produkty alebo 
služby, ktoré ponúka sám alebo 
prostredníctvom komerčného používateľa 
pod jeho kontrolou. Na zaistenie účinnosti 
tejto povinnosti by sa malo zabezpečiť, aby 
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aj podmienky takéhoto poradia boli 
všeobecne spravodlivé. Poradie by v tejto 
súvislosti malo zahŕňať všetky formy 
relatívnej prednosti vrátane zobrazenia, 
hodnotenia, prepájania alebo hlasových 
výsledkov. Aby táto povinnosť bola účinná 
a aby ju nebolo možné obísť, mala by sa 
vzťahovať aj na akékoľvek opatrenie, ktoré 
môže mať rovnocenný účinok ako 
diferencované alebo preferenčné 
zaobchádzanie v poradí. Vykonávanie a 
presadzovanie tejto povinnosti by mali 
uľahčiť aj usmernenia prijaté podľa článku 
5 nariadenia (EÚ) 2019/115034.

aj podmienky takéhoto poradia boli 
všeobecne spravodlivé, a nemala by sa 
uplatňovať, podporovať, podnecovať ani 
uľahčovať žiadna forma diskriminácie, 
nemalo by sa k nej prispievať, ani by sa s 
ňou nemalo súhlasiť. Poradie by v tejto 
súvislosti malo zahŕňať všetky formy 
relatívnej prednosti vrátane zobrazenia, 
hodnotenia, prepájania alebo hlasových 
výsledkov. Aby táto povinnosť bola účinná 
a aby ju nebolo možné obísť, mala by sa 
vzťahovať aj na akékoľvek opatrenie, ktoré 
môže mať rovnocenný účinok ako 
diferencované alebo preferenčné 
zaobchádzanie v poradí. Vykonávanie a 
presadzovanie tejto povinnosti by mali 
uľahčiť aj usmernenia prijaté podľa článku 
5 nariadenia (EÚ) 2019/115034.

_________________ _________________
34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k 
transparentnosti určovania poradia podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 
8.12.2020, s. 1).

34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k 
transparentnosti určovania poradia podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 
8.12.2020, s. 1).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 217
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) V takýchto situáciách by strážca 
prístupu pri určovaní poradia v rámci 
základnej platformovej služby nemal 
nijako diferencovať ani uprednostňovať (či 
už právnymi, komerčnými alebo 
technickými prostriedkami) produkty alebo 
služby, ktoré ponúka sám alebo 
prostredníctvom komerčného používateľa 
pod jeho kontrolou. Na zaistenie účinnosti 
tejto povinnosti by sa malo zabezpečiť, aby 
aj podmienky takéhoto poradia boli 

(49) V takýchto situáciách by strážca 
prístupu pri určovaní poradia v rámci 
základnej platformovej služby nemal 
nijako diferencovať ani uprednostňovať (či 
už právnymi, komerčnými alebo 
technickými prostriedkami). Na zaistenie 
účinnosti tejto povinnosti by sa malo 
zabezpečiť, aby aj podmienky takéhoto 
poradia boli všeobecne spravodlivé. 
Poradie by v tejto súvislosti malo zahŕňať 
všetky formy relatívnej prednosti vrátane 
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všeobecne spravodlivé. Poradie by v tejto 
súvislosti malo zahŕňať všetky formy 
relatívnej prednosti vrátane zobrazenia, 
hodnotenia, prepájania alebo hlasových 
výsledkov. Aby táto povinnosť bola účinná 
a aby ju nebolo možné obísť, mala by sa 
vzťahovať aj na akékoľvek opatrenie, ktoré 
môže mať rovnocenný účinok ako 
diferencované alebo preferenčné 
zaobchádzanie v poradí. Vykonávanie a 
presadzovanie tejto povinnosti by mali 
uľahčiť aj usmernenia prijaté podľa článku 
5 nariadenia (EÚ) 2019/115034.

zobrazenia, hodnotenia, prepájania alebo 
hlasových výsledkov. Aby táto povinnosť 
bola účinná a aby ju nebolo možné obísť, 
mala by sa vzťahovať aj na akékoľvek 
opatrenie, ktoré môže mať rovnocenný 
účinok ako diferencované alebo 
preferenčné zaobchádzanie v poradí. 
Vykonávanie a presadzovanie tejto 
povinnosti by mali uľahčiť aj usmernenia 
prijaté podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 
2019/115034.

_________________ _________________
34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k 
transparentnosti určovania poradia podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 
8.12.2020, s. 1).

34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k 
transparentnosti určovania poradia podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 
8.12.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov ani jej brániť tým, že 
technicky zabránia prechodu medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami a 
službami alebo ich predplateniu. Svoje 
služby by tak mohlo ponúkať viac 
poskytovateľov a koncoví používatelia by 
tak mali v konečnom dôsledku väčší výber. 
Strážcovia prístupu by mali zabezpečiť 
slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú 
výrobcom akéhokoľvek hardvéru na 
prístup k takýmto softvérovým aplikáciám 
alebo službám, a nesmú vytvárať umelé 
technické prekážky, ktoré by znemožňovali 

(50) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov ani jej brániť tým, že 
technicky zabránia prechodu medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami a 
službami alebo ich predplateniu. Svoje 
služby by tak mohlo ponúkať viac 
poskytovateľov a koncoví používatelia by 
tak mali v konečnom dôsledku väčší výber. 
Strážcovia prístupu by mali zabezpečiť 
slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú 
výrobcom akéhokoľvek hardvéru na 
prístup k takýmto softvérovým aplikáciám 
alebo službám, a nesmú vytvárať umelé 
technické prekážky, ktoré by znemožňovali 
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alebo sťažovali takýto prechod. Samotná 
ponuka daného produktu alebo služby 
spotrebiteľom vrátane predinštalácie, ako 
aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe zliav alebo vyššej 
kvality samé osebe by sa nemali 
považovať za zakázanú prekážku pri 
prechode.

alebo sťažovali takýto prechod. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov ani jej brániť tým, že 
technicky zabránia prechodu medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami a 
službami alebo ich predplateniu. Svoje 
služby by tak mohlo ponúkať viac 
poskytovateľov a koncoví používatelia by 
tak mali v konečnom dôsledku väčší výber. 
Strážcovia prístupu by mali zabezpečiť 
slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú 
výrobcom akéhokoľvek hardvéru na 
prístup k takýmto softvérovým aplikáciám 
alebo službám, a nesmú vytvárať umelé 
technické prekážky, ktoré by znemožňovali 
alebo sťažovali takýto prechod. Samotná 
ponuka daného produktu alebo služby 
spotrebiteľom vrátane predinštalácie, ako 
aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe zliav alebo vyššej 
kvality samé osebe by sa nemali považovať 
za zakázanú prekážku pri prechode.

(50) Strážcovia prístupu by nemali 
obmedzovať slobodnú voľbu koncových 
používateľov ani jej brániť tým, že 
zabránia prechodu medzi rôznymi 
softvérovými aplikáciami a službami alebo 
ich predplateniu. Svoje služby by tak 
mohlo ponúkať viac poskytovateľov a 
koncoví používatelia by tak mali v 
konečnom dôsledku väčší výber. 
Strážcovia prístupu by mali zabezpečiť 
slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú 
výrobcom akéhokoľvek hardvéru na 
prístup k takýmto softvérovým aplikáciám 
alebo službám, a nesmú vytvárať umelé 
technické prekážky, ktoré by znemožňovali 
alebo sťažovali takýto prechod. Samotná 
ponuka daného produktu alebo služby 
spotrebiteľom vrátane predinštalácie, ako 
aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových 
používateľov v podobe zliav alebo vyššej 
kvality samé osebe by sa nemali považovať 
za zakázanú prekážku pri prechode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Strážcovia prístupu môžu brániť 
koncovým používateľom v prístupe k 
online obsahu a službám vrátane 
softvérových aplikácií. Preto by sa mali 
stanoviť pravidlá na zaistenie, aby 
správanie strážcov prístupu neohrozovalo 
práva koncových používateľov na prístup k 
otvorenému internetu. Strážcovia prístupu 
môžu takisto technicky obmedziť 
schopnosť koncových používateľov účinne 
meniť poskytovateľov služieb prístupu k 
internetu, najmä vďaka svojej kontrole nad 
operačnými systémami alebo hardvérom. 
Narúša to rovnaké podmienky na trhu 
služieb prístupu k internetu a v konečnom 
dôsledku poškodzuje koncových 
používateľov. Malo by sa preto zabezpečiť, 
aby strážcovia prístupu nenáležite 
neobmedzovali koncových používateľov 
pri výbere poskytovateľa služieb prístupu k 
internetu.

(51) Strážcovia prístupu môžu brániť 
koncovým používateľom v prístupe k 
online obsahu a službám vrátane 
softvérových aplikácií. Preto by sa mali 
stanoviť pravidlá na zaistenie, aby 
správanie strážcov prístupu neohrozovalo 
práva koncových používateľov na prístup k 
otvorenému internetu. Strážcovia prístupu 
môžu takisto technicky obmedziť 
schopnosť koncových používateľov účinne 
meniť poskytovateľov služieb prístupu k 
internetu, najmä vďaka svojej kontrole nad 
operačnými systémami alebo hardvérom. 
Narúša to rovnaké podmienky na trhu 
služieb prístupu k internetu a v konečnom 
dôsledku poškodzuje koncových 
používateľov. Malo by sa preto zabezpečiť, 
aby strážcovia prístupu neobmedzovali 
koncových používateľov pri výbere 
poskytovateľa služieb prístupu k internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Strážcovia prístupu môžu brániť 
koncovým používateľom v prístupe k 
online obsahu a službám vrátane 
softvérových aplikácií. Preto by sa mali 
stanoviť pravidlá na zaistenie, aby 
správanie strážcov prístupu neohrozovalo 
práva koncových používateľov na prístup k 
otvorenému internetu. Strážcovia prístupu 

(51) Strážcovia prístupu môžu brániť 
koncovým používateľom v prístupe k 
online obsahu a službám vrátane 
softvérových aplikácií. Preto by sa mali 
stanoviť pravidlá na zaistenie, aby 
správanie strážcov prístupu neohrozovalo 
práva koncových používateľov na prístup k 
otvorenému internetu. Strážcovia prístupu 
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môžu takisto technicky obmedziť 
schopnosť koncových používateľov účinne 
meniť poskytovateľov služieb prístupu k 
internetu, najmä vďaka svojej kontrole nad 
operačnými systémami alebo hardvérom. 
Narúša to rovnaké podmienky na trhu 
služieb prístupu k internetu a v konečnom 
dôsledku poškodzuje koncových 
používateľov. Malo by sa preto zabezpečiť, 
aby strážcovia prístupu nenáležite 
neobmedzovali koncových používateľov 
pri výbere poskytovateľa služieb prístupu k 
internetu.

môžu takisto technicky obmedziť 
schopnosť koncových používateľov účinne 
meniť poskytovateľov služieb prístupu k 
internetu, najmä vďaka svojej kontrole nad 
operačnými systémami alebo hardvérom. 
Narúša to rovnaké podmienky na trhu 
služieb prístupu k internetu a v konečnom 
dôsledku poškodzuje koncových 
používateľov. Malo by sa preto zabezpečiť, 
aby strážcovia prístupu neobmedzovali 
koncových používateľov pri výbere 
poskytovateľa služieb prístupu k internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51a) Interoperabilita môže mať priamy 
pozitívny vplyv na súťažeschopnosť, 
spravodlivosť na trhu a spokojnosť 
spotrebiteľov. Interoperabilita, ktorá si 
vyžaduje, aby platformy používali 
otvorené protokoly, napríklad aplikačné 
programovacie rozhranie, výrazne znižuje 
potenciálnym konkurentom na trhu 
prekážky vstupu, pretože by umožnila 
konkurentom prístup k existujúcim 
sieťam a umožnila by im účasť na nich. 
Zároveň by to umožnilo konkurenčným 
platformám ponúkať svoje interné 
systémy používateľom, ktorých údaje sa 
nachádzajú inde, čo by im umožnilo 
zvoliť si rovnocennú alternatívu priaznivú 
pre spotrebiteľov a zároveň posilniť 
súťažeschopnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 223
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb.

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým prvkom, ako je napríklad 
technológia NFC, alebo softvérovým 
prvkom, ako sú napríklad biometrické 
čítačky vrátane snímačov odtlačkov prstov 
a skenerov na rozpoznávanie tváre, ktoré 
sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
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softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb. Prístup za rovnakých podmienok 
sa chápe v technickej, právnej, 
hospodárskej alebo akejkoľvek inej 
rovine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, 
ktorý alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
obmedziť prístup k niektorým funkciám 
tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
používa takéto obmedzujúce opatrenie, 
ktoré koncovým používateľom alebo 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo akéhokoľvek 
softvéru bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní služieb zo strany strážcu 
prístupu, mohlo by to výrazne oslabiť 
inováciu, ako aj možnosť výberu takýchto 
doplnkových služieb pre ich koncových 
používateľov. Strážcovia prístupu by preto 
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služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb.

mali mať povinnosť zabezpečiť za 
rovnakých podmienok sprístupnenie a 
interoperabilitu toho istého operačného 
systému, hardvérových alebo softvérových 
prvkov, ktoré sú k dispozícii alebo sa 
používajú pri poskytovaní akýchkoľvek 
jeho vlastných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
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aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb.

aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb. Poskytnutie takéhoto prístupu by 
nemalo ohroziť úsilie strážcu prístupu o 
ochranu bezpečnosti používateľov, 
ochranu údajov alebo funkčnosť 
hardvéru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
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doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb.

doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak 
neexistujú žiadne alternatívne spôsoby 
komunikácie s koncovými používateľmi a 
ak sa takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, 
ktorý alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
operačnému systému, hardvérovým alebo 
softvérovým prvkom, ktoré sú dostupné 
alebo používané pri poskytovaní 
akýchkoľvek doplnkových služieb zo 
strany strážcu prístupu, mohlo by to 
výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť rovnocenné sprístupnenie a 
interoperabilitu operačného systému, 
hardvérových alebo softvérových prvkov, 
ktoré sú k dispozícii alebo sa používajú pri 
poskytovaní akýchkoľvek jeho vlastných 
doplnkových služieb. Poskytnutie takéhoto 
prístupu by nemalo ohroziť schopnosť 
strážcu prístupu chrániť používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 
operačných systémov a výrobcovia 
zariadení vrátane akýchkoľvek ich 
technických funkcií. Napríklad strážca 
prístupu, ktorý je výrobcom zariadenia, 
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môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok 
sprístupnenie a interoperabilitu toho istého 
operačného systému, hardvérových alebo 
softvérových prvkov, ktoré sú k dispozícii 
alebo sa používajú pri poskytovaní 
akýchkoľvek jeho vlastných doplnkových 
služieb.

môže obmedziť prístup k niektorým 
funkciám tohto zariadenia – napríklad ku 
komunikačnej technológii NFC (blízke 
komunikačné pole) a k softvéru na jej 
obsluhu – ktoré môžu byť potrebné na 
účinné poskytovanie doplnkovej služby 
strážcom prístupu, ale aj akoukoľvek 
prípadnou treťou stranou, ktorá takúto 
doplnkovú službu poskytuje. Takýto 
prístup si môžu vyžadovať aj softvérové 
aplikácie spojené s príslušnými 
doplnkovými službami na účinné 
poskytovanie podobných funkcií ako tie, 
ktoré ponúkajú strážcovia prístupu. Ak sa 
takáto dvojitá rola uplatní spôsobom, ktorý 
alternatívnym poskytovateľom 
doplnkových služieb alebo softvérových 
aplikácií bráni v rovnocennom prístupe k 
rovnakému operačnému systému, 
hardvérovým alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, mohlo 
by to výrazne oslabiť inováciu na strane 
poskytovateľov takýchto doplnkových 
služieb, ako aj možnosť výberu pre ich 
koncových používateľov. Strážcovia 
prístupu by preto mali mať povinnosť 
zabezpečiť za rovnakých podmienok a 
bezplatne sprístupnenie a interoperabilitu 
toho istého operačného systému, 
hardvérových alebo softvérových prvkov, 
ktoré sú k dispozícii alebo sa používajú pri 
poskytovaní akýchkoľvek jeho vlastných 
doplnkových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(52a) Podobne treba zabezpečiť 
interoperabilitu v prípade služieb 
posielania správ a sociálnych médií, aby 
sa používateľom umožnil prechod z jednej 
platformy na druhú bez toho, aby prišli 
o svoje údaje a kontakty. Rovnako by 
používatelia mali mať možnosť 
jednostranne prostredníctvom 
jednoduchého postupu rozhodnúť 
o nahraní svojich údajov do noviniek, o 
uložení svojej histórie alebo o úplnom 
vymazaní svojich údajov z platformy na 
posielanie správ alebo zabezpečujúcej 
služby sociálnych médií.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 229
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 
integrované s inými základnými 
platformovými službami toho istého 
poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup 
k nástrojom strážcu prístupu na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti, reklamné agentúry konajúce v 
mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé 
preverenie poskytovania príslušných online 

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 
integrované s inými základnými 
platformovými službami toho istého 
poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
poskytovať trvalý a bezplatný prístup v 
reálnom čase k nástrojom strážcu prístupu 
na meranie výkonnosti a zaistiť úplné 
oznamovanie a transparentnosť 
parametrov a údajov používaných na 
rozhodovanie, vykonávanie a meranie 
sprostredkovateľských služieb pre 
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reklamných služieb. inzerentov, reklamné agentúry konajúce v 
mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavateľov na to, aby mohli vykonávať 
vlastné nezávislé preverenie poskytovania 
príslušných online reklamných služieb. 
Strážca prístupu by mal ďalej bezodplatne 
poskytovať spoľahlivé, neagregované, 
podrobné a úplné údaje, ktoré inzerenti a 
vydavatelia potrebujú, aby mohli 
uskutočniť vlastné nezávislé vysoko 
kvalitné hodnotenie 
sprostredkovateľských služieb a 
hodnotenie v reálnom čase vrátane 
preverenia súboru reklám. Mali by sem 
patriť údaje týkajúce sa všetkých 
parametrov používaných strážcami 
prístupu alebo službami patriacimi 
rovnakému podniku v súvislosti so 
službami sprostredkovania reklamy 
s cieľom určiť výsledok takéhoto 
sprostredkovania a zodpovedajúce ceny za 
reklamy alebo poplatky za akékoľvek 
sprostredkovateľské služby poskytované 
buď na strane nákupu, alebo na strane 
predaja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 
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integrované s inými základnými 
platformovými službami toho istého 
poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup 
k nástrojom strážcu prístupu na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti, reklamné agentúry konajúce v 
mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé 
preverenie poskytovania príslušných online 
reklamných služieb.

integrované s inými základnými 
platformovými službami toho istého 
poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup 
k nástrojom strážcu prístupu na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti, reklamné agentúry konajúce v 
mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé 
preverenie poskytovania príslušných online 
reklamných služieb. Patria sem údaje 
týkajúce sa všetkých parametrov 
používaných strážcom prístupu alebo 
službami patriacimi rovnakému podniku v 
súvislosti so službami sprostredkovania 
reklamy s cieľom určiť výsledok takéhoto 
sprostredkovania a zodpovedajúce ceny za 
reklamy alebo poplatky za akékoľvek 
sprostredkovateľské služby poskytované 
buď na strane nákupu, alebo na strane 
predaja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 
integrované s inými základnými 
platformovými službami toho istého 

(53) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú cielené online reklamné 
služby založené na kontextových 
informáciách komerčným používateľom 
vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a 
vydavatelia preto často nemajú dostatok 
informácií o účinku konkrétnej reklamy. 
Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, 
transparentnosti a súťažeschopnosti trhu 
online reklamných služieb určených podľa 
tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne 
integrované s inými základnými 



AM\1238608SK.docx 109/167 PE696.537v01-00

SK

poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup 
k nástrojom strážcu prístupu na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti, reklamné agentúry konajúce v 
mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé 
preverenie poskytovania príslušných 
online reklamných služieb.

platformovými službami toho istého 
poskytovateľa, by označení strážcovia 
prístupu mali inzerentom a vydavateľom 
na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup 
k nástrojom strážcu prístupu na meranie 
výkonnosti na účely cielenej digitálnej 
reklamy založenej na kontextových 
informáciách a k informáciám, ktoré 
inzerenti, reklamné agentúry konajúce 
v mene objednávateľa reklamy, ako aj 
vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé 
preverenie poskytovania príslušného 
online reklamného inventára.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Strážcovia prístupu majú prístup k 
obrovskému množstvu údajov, ktoré 
zbierajú pri poskytovaní základných 
platformových služieb, ako aj iných 
digitálnych služieb. Aby strážcovia 
prístupu neoslabovali súťažeschopnosť 
trhu základných platformových služieb a 
inovačný potenciál dynamického 
digitálneho sektora tým, že by 
obmedzovali možnosť komerčných 
používateľov účinne prenášať svoje údaje, 
komerčným a koncovým používateľom by 
sa mal poskytnúť účinný a okamžitý 
prístup k údajom, ktoré poskytli alebo 
vytvorili v rámci využívania príslušných 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu, a to v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte. 
Malo by to platiť aj pre všetky ostatné 
údaje na rôznych úrovniach agregácie, 
ktoré môžu byť potrebné na účinné 
umožnenie takejto prenosnosti. Takisto by 
sa malo zabezpečiť, aby komerční a 

(54) Strážcovia prístupu majú prístup k 
obrovskému množstvu údajov, ktoré 
zbierajú pri poskytovaní základných 
platformových služieb, ako aj iných 
digitálnych služieb. Aby strážcovia 
prístupu neoslabovali súťažeschopnosť 
trhu základných platformových služieb a 
inovačný potenciál dynamického 
digitálneho sektora tým, že by 
obmedzovali možnosť komerčných 
používateľov účinne prenášať svoje údaje, 
komerčným a koncovým používateľom by 
sa mal poskytnúť účinný a okamžitý 
prístup k údajom, ktoré poskytli alebo 
vytvorili v rámci využívania príslušných 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu, a to v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte. 
Malo by to platiť aj pre všetky ostatné 
údaje na rôznych úrovniach agregácie, 
ktoré môžu byť potrebné na účinné 
umožnenie takejto prenosnosti. Takisto by 
sa malo zabezpečiť, aby komerční a 
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koncoví používatelia mohli tieto údaje 
účinne prenášať v reálnom čase – napríklad 
kvalitnými aplikačnými programovacími 
rozhraniami (API). Uľahčenie zmeny 
poskytovateľa alebo multihomingu by zas 
malo zlepšiť možnosti výberu pre 
komerčných a koncových používateľov a 
stimulovať strážcov prístupu a komerčných 
používateľov k inovácii.

koncoví používatelia mohli tieto údaje 
účinne prenášať v reálnom čase – napríklad 
kvalitnými aplikačnými programovacími 
rozhraniami (API). Uľahčenie zmeny 
poskytovateľa alebo multihomingu by zas 
malo zlepšiť možnosti výberu pre 
komerčných a koncových používateľov a 
stimulovať strážcov prístupu a komerčných 
používateľov k inovácii. Tieto práva na 
prenosnosť by používateľom poskytli 
možnosť prístupu k ich údajom a ich 
anonymizácie na rôznych platformách.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Strážcovia prístupu majú prístup k 
obrovskému množstvu údajov, ktoré 
zbierajú pri poskytovaní základných 
platformových služieb, ako aj iných 
digitálnych služieb. Aby strážcovia 
prístupu neoslabovali súťažeschopnosť 
trhu základných platformových služieb a 
inovačný potenciál dynamického 
digitálneho sektora tým, že by 
obmedzovali možnosť komerčných 
používateľov účinne prenášať svoje údaje, 
komerčným a koncovým používateľom by 
sa mal poskytnúť účinný a okamžitý 
prístup k údajom, ktoré poskytli alebo 
vytvorili v rámci využívania príslušných 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu, a to v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte. 
Malo by to platiť aj pre všetky ostatné 
údaje na rôznych úrovniach agregácie, 
ktoré môžu byť potrebné na účinné 
umožnenie takejto prenosnosti. Takisto by 
sa malo zabezpečiť, aby komerční a 

(54) Strážcovia prístupu majú prístup k 
obrovskému množstvu údajov, ktoré 
zbierajú pri poskytovaní základných 
platformových služieb, ako aj iných 
digitálnych služieb. Aby strážcovia 
prístupu neoslabovali súťažeschopnosť 
trhu základných platformových služieb a 
inovačný potenciál dynamického 
digitálneho sektora tým, že by 
obmedzovali možnosť komerčných 
používateľov účinne prenášať svoje údaje, 
komerčným a koncovým používateľom by 
sa mal poskytnúť účinný a okamžitý 
prístup k údajom, ktoré poskytli, respektíve 
vytvorili v rámci využívania príslušných 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu, a to v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte. 
Malo by to platiť aj pre všetky ostatné 
údaje na rôznych úrovniach agregácie, 
ktoré môžu byť potrebné na účinné 
umožnenie prenosnosti údajov koncových 
používateľov. Takisto by sa malo 
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koncoví používatelia mohli tieto údaje 
účinne prenášať v reálnom čase – napríklad 
kvalitnými aplikačnými programovacími 
rozhraniami (API). Uľahčenie zmeny 
poskytovateľa alebo multihomingu by zas 
malo zlepšiť možnosti výberu pre 
komerčných a koncových používateľov a 
stimulovať strážcov prístupu a komerčných 
používateľov k inovácii.

zabezpečiť, aby komerční a koncoví 
používatelia mohli tieto údaje účinne 
prenášať v reálnom čase – napríklad 
kvalitnými aplikačnými programovacími 
rozhraniami (API). Uľahčenie zmeny 
poskytovateľa alebo multihomingu by zas 
malo zlepšiť možnosti výberu pre 
komerčných a koncových používateľov a 
stimulovať strážcov prístupu a komerčných 
používateľov k inovácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Komerční používatelia, ktorí 
využívajú veľké základné platformové 
služby poskytované strážcami prístupu, a 
koncoví používatelia takýchto komerčných 
používateľov poskytujú a generujú veľké 
objemy údajov vrátane údajov 
odvodených z takéhoto používania. S 
cieľom zaistiť prístup komerčných 
používateľov k príslušným údajom, ktoré 
sa takto generujú, by mal strážca prístupu 
na ich žiadosť bezplatne umožniť 
neobmedzený prístup k takýmto údajom. 
Takýto prístup by sa mal poskytnúť aj 
tretím stranám, s ktorými komerčný 
používateľ uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia 
ako sprostredkovatelia týchto údajov pre 
komerčného používateľa. Môže sa to týkať 
aj údajov poskytnutých alebo 
generovaných rovnakými komerčnými 
používateľmi a rovnakými koncovými 
používateľmi týchto komerčných 
používateľov v kontexte iných služieb, 
ktoré poskytuje rovnaký strážca prístupu, 
pokiaľ sú neoddeliteľne spojené s 
príslušnou žiadosťou. Na tento účel by 

(55) Komerční používatelia, ktorí 
využívajú veľké základné platformové 
služby poskytované strážcami prístupu, a 
koncoví používatelia takýchto komerčných 
používateľov poskytujú a generujú veľké 
objemy údajov. S cieľom zaistiť prístup 
komerčných používateľov k príslušným 
údajom, ktoré sa takto generujú, by mal 
strážca prístupu na ich žiadosť bezplatne 
umožniť neobmedzený prístup k 
agregovaným a iným ako osobným 
údajom. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
komerčný používateľ uzavrel zmluvu a 
ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia týchto 
údajov pre komerčného používateľa. 
Strážcovia prístupu by zároveň mali prístup 
k týmto údajom v reálnom čase uľahčovať 
vhodnými technickými prostriedkami – 
napríklad zavedením kvalitných 
aplikačných programovacích rozhraní.
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strážca prístupu nemal uplatňovať žiadne 
zmluvné ani iné obmedzenia, ktoré by 
komerčným používateľom bránili v 
prístupe k príslušným údajom, a mal by 
komerčným používateľom umožniť získať 
súhlas svojich koncových používateľov s 
takýmto prístupom k údajom a ich 
získavaním, ak sa takýto súhlas vyžaduje 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a 
smernice 2002/58/ES. Strážcovia prístupu 
by zároveň mali prístup k týmto údajom v 
reálnom čase uľahčovať vhodnými 
technickými prostriedkami – napríklad 
zavedením kvalitných aplikačných 
programovacích rozhraní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Komerční používatelia, ktorí 
využívajú veľké základné platformové 
služby poskytované strážcami prístupu, a 
koncoví používatelia takýchto komerčných 
používateľov poskytujú a generujú veľké 
objemy údajov vrátane údajov odvodených 
z takéhoto používania. S cieľom zaistiť 
prístup komerčných používateľov k 
príslušným údajom, ktoré sa takto 
generujú, by mal strážca prístupu na ich 
žiadosť bezplatne umožniť neobmedzený 
prístup k takýmto údajom. Takýto prístup 
by sa mal poskytnúť aj tretím stranám, s 
ktorými komerčný používateľ uzavrel 
zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre 
komerčného používateľa. Môže sa to týkať 
aj údajov poskytnutých alebo 
generovaných rovnakými komerčnými 
používateľmi a rovnakými koncovými 
používateľmi týchto komerčných 

(55) Komerční používatelia, ktorí 
využívajú veľké základné platformové 
služby poskytované strážcami prístupu, a 
koncoví používatelia takýchto komerčných 
používateľov poskytujú a generujú veľké 
objemy údajov vrátane údajov odvodených 
z takéhoto používania. S cieľom zaistiť 
prístup komerčných používateľov k 
príslušným údajom, ktoré sa takto 
generujú, by mal strážca prístupu na ich 
žiadosť bezplatne umožniť neobmedzený 
prístup k takýmto údajom. Takýto prístup 
by sa mal poskytnúť aj tretím stranám, s 
ktorými komerčný používateľ uzavrel 
zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre 
komerčného používateľa. Môže sa to týkať 
aj údajov poskytnutých alebo 
generovaných rovnakými komerčnými 
používateľmi a rovnakými koncovými 
používateľmi týchto komerčných 
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používateľov v kontexte iných služieb, 
ktoré poskytuje rovnaký strážca prístupu, 
pokiaľ sú neoddeliteľne spojené s 
príslušnou žiadosťou. Na tento účel by 
strážca prístupu nemal uplatňovať žiadne 
zmluvné ani iné obmedzenia, ktoré by 
komerčným používateľom bránili v 
prístupe k príslušným údajom, a mal by 
komerčným používateľom umožniť získať 
súhlas svojich koncových používateľov s 
takýmto prístupom k údajom a ich 
získavaním, ak sa takýto súhlas vyžaduje 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a 
smernice 2002/58/ES. Strážcovia prístupu 
by zároveň mali prístup k týmto údajom v 
reálnom čase uľahčovať vhodnými 
technickými prostriedkami – napríklad 
zavedením kvalitných aplikačných 
programovacích rozhraní.

používateľov v kontexte iných služieb, 
ktoré poskytuje rovnaký strážca prístupu, 
pokiaľ sú neoddeliteľne spojené s 
príslušnou žiadosťou. Na tento účel by 
strážca prístupu nemal uplatňovať žiadne 
zmluvné ani iné obmedzenia, ktoré by 
komerčným používateľom bránili v 
prístupe k príslušným údajom, a mal by 
komerčným používateľom umožniť získať 
súhlas svojich koncových používateľov s 
takýmto prístupom k údajom a ich 
získavaním podľa nariadenia (EÚ) 
2016/679 a smernice 2002/58/ES. 
Strážcovia prístupu by zároveň mali prístup 
k týmto údajom v reálnom čase uľahčovať 
vhodnými technickými prostriedkami – 
napríklad zavedením kvalitných 
aplikačných programovacích rozhraní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
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zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní by mal strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov.

zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní by mal strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov. V tejto 
súvislosti sú v spojitosti s vyhľadávaním 
generovaným jednotlivcami osobnými 
údajmi údaje o vyhľadávaní, kliknutiach 
a zobrazeniach. Okrem toho je 
pravdepodobné, že tieto údaje budú mať 
veľmi citlivú povahu, pretože môžu 
prispieť k budovaniu profilu 
individuálnych preferencií, stavu (vrátane 
zdravotného stavu), záujmov a 
presvedčení (vrátane náboženského a 
politického presvedčenia). Prevádzkovateľ 
často nevenuje náležitú pozornosť účinnej 
anonymizácii osobných údajov a tomu, že 
preto výmena týchto informácií vedie k 
vysokému riziku deanonymizácie. 
Vzhľadom na to, akú vysokú úroveň 
poznania súkromného života dotknutých 
osôb ponúkajú údaje o vyhľadávaní, 
kliknutiach a zobrazeniach, musí byť 
strážca prístupu schopný preukázať, že 
anonymizované údaje o vyhľadávaní, 
kliknutiach a zobrazeniach sú primerane 
testované so zreteľom na možné riziká 
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deanonymizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované a anonymizované 
súbory údajov s informáciami o tom, čo 
používatelia hľadali a ako naložili s 
výsledkami, ktoré dostali. Poskytovatelia 
služieb internetových vyhľadávačov 
zbierajú tieto údaje z vyhľadávaní v rámci 
ich vlastnej služby internetového 
vyhľadávača a prípadne z vyhľadávaní na 
platformách ich nadväzujúcich obchodných 
partnerov. Prístup strážcov prístupu k 
takýmto údajom o poradí, vyhľadávaniach, 
kliknutiach a zobrazeniach predstavuje 
veľkú prekážku vstupu a expanzie, ktorá 
narúša súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, ako aj technickú 
spoluprácu, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
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sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní by mal strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov.

uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní by mal strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov. Okrem 
toho by strážcovia prístupu mali 
zabezpečiť, aby výsledky organického 
vyhľadávania boli na rovnakej úrovni pri 
určovaní poradia ako sponzorované a 
platené výsledky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
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poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany 
mohli optimalizovať svoje služby a 
súťažiť s príslušnými základnými 
platformovými službami. Takýto prístup 
by sa mal poskytnúť aj tretím stranám, s 
ktorými poskytovateľ internetového 
vyhľadávača uzavrel zmluvu a ktoré 
pôsobia ako sprostredkovatelia týchto 
údajov pre daný internetový vyhľadávač. 
Pri sprístupňovaní údajov o vyhľadávaní 
by mal strážca prístupu primerane 
zabezpečiť ochranu osobných údajov 
koncových používateľov bez toho, aby sa 
podstatne zhoršila kvalita alebo 
užitočnosť týchto údajov.

poskytovať spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, ak je strážca prístupu 
schopný preukázať, že anonymizované 
údaje o vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach sú primerane testované proti 
možným rizikám deanonymizácie. Takýto 
prístup by sa mal poskytnúť aj tretím 
stranám, s ktorými poskytovateľ 
internetového vyhľadávača uzavrel zmluvu 
a ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia 
týchto údajov pre daný internetový 
vyhľadávač. Pri sprístupňovaní údajov o 
vyhľadávaní by mal strážca prístupu 
primerane zabezpečiť ochranu osobných 
údajov koncových používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 

(56) Hodnota internetových 
vyhľadávačov pre ich príslušných 
komerčných a koncových používateľov 
rastie úmerne k nárastu celkového počtu 
takýchto používateľov. Poskytovatelia 
internetových vyhľadávačov zbierajú a 
uchovávajú agregované súbory údajov s 
informáciami o tom, čo používatelia 
hľadali a ako naložili s výsledkami, ktoré 
dostali. Poskytovatelia služieb 
internetových vyhľadávačov zbierajú tieto 
údaje z vyhľadávaní v rámci ich vlastnej 
služby internetového vyhľadávača a 
prípadne z vyhľadávaní na platformách ich 
nadväzujúcich obchodných partnerov. 
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Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní by mal strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov.

Prístup strážcov prístupu k takýmto údajom 
o poradí, vyhľadávaniach, kliknutiach a 
zobrazeniach predstavuje veľkú prekážku 
vstupu a expanzie, ktorá narúša 
súťažeschopnosť trhu služieb 
internetových vyhľadávačov. Strážcovia 
prístupu by preto mali byť povinní 
poskytnúť iným poskytovateľom takýchto 
služieb spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k týmto údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach spotrebiteľov využívajúcich 
bezplatné či platené služby internetového 
vyhľadávača, aby takéto tretie strany mohli 
optimalizovať svoje služby a súťažiť s 
príslušnými základnými platformovými 
službami. Takýto prístup by sa mal 
poskytnúť aj tretím stranám, s ktorými 
poskytovateľ internetového vyhľadávača 
uzavrel zmluvu a ktoré pôsobia ako 
sprostredkovatelia týchto údajov pre daný 
internetový vyhľadávač. Pri sprístupňovaní 
údajov o vyhľadávaní musí strážca 
prístupu primerane zabezpečiť ochranu 
osobných údajov koncových používateľov 
bez toho, aby sa podstatne zhoršila kvalita 
alebo užitočnosť týchto údajov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 240
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, internetovým 
vyhľadávačom a online službám 
sociálnych sietí, pôsobia ako dôležitá 
brána pre komerčných používateľov, ktorí 
sa snažia osloviť koncových používateľov, 
čo môže mať nepriaznivý vplyv na právo 
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používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

koncových používateľov prijímať a 
odovzdávať informácie a myšlienky a v 
konečnom dôsledku ovplyvniť pluralitu 
médií, rozmanitosť názorov, ako aj 
hospodársku súťaž. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu na jednej strane 
a komerčnými používateľmi ich obchodov 
so softvérovými aplikáciami, najmä tými, 
ktorí sú MSP na danom odvetvovom trhu, 
ako sú malí vydavatelia, najmä pokiaľ ide 
o prístup k internetovým vyhľadávačom a 
online sociálnym sieťam, na druhej 
strane, by títo strážcovia prístupu nemali 
mať možnosť stanovovať všeobecné 
podmienky vrátane cenových podmienok, 
podmienok využívania údajov alebo 
podmienok týkajúcich sa udeľovania 
licencií na práva, ktoré má komerčný 
používateľ, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
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uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Určenie 
spravodlivosti všeobecných podmienok 
prístupu by malo viesť k možnosti, aby sa 
tok príjmov poskytovateľov digitálneho 
obsahu, ako sú vydavatelia tlače v 
dominantnom postavení na svojom trhu, 
stal transparentnejší, najmä pokiaľ ide o 
príjmy z reklamy, ale aj pokiaľ ide o 
rozdeľovanie primeraných podielov z 
príjmov autorom diel zahrnutých v 
tlačových publikáciách. Táto povinnosť by 
nemala stanovovať právo na prístup a 
nemala by ňou byť dotknutá schopnosť 
poskytovateľov obchodov so softvérovými 
aplikáciami prevziať požadovanú 
zodpovednosť v boji proti nezákonnému a 
nežiaducemu obsahu podľa nariadenia [akt 
o digitálnych službách]. Takisto by nemala 
byť dotknutá možnosť podnikov, ktoré sú 
MSP na danom odvetvovom trhu, ako sú 
malí vydavatelia tlače, ponúkať licencie 
bez licenčných poplatkov s cieľom 
zabezpečiť prístup k ich obsahu, 
viditeľnosť v internetových 
vyhľadávačoch a online službách 
sociálnych sietí, a nemala by byť dotknutá 
ani možnosť koncových používateľov 
vykonávať úkony nakladania s 
hypertextovými odkazmi v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice (EÚ) 
2019/790.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 

(57) Vzhľadom na nerovnováhu vo 
vyjednávacej sile medzi strážcami prístupu 
a komerčnými používateľmi by strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
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používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo 
na prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu 
podľa nariadenia [akt o digitálnych 
službách].

všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách; ceny alebo podmienky, ktoré 
daný poskytovateľ uplatňuje pri iných 
súvisiacich alebo podobných službách 
alebo pri iných typoch koncových 
používateľov; ceny alebo podmienky, ktoré 
daný poskytovateľ uplatňuje na rovnakú 
službu v iných zemepisných regiónoch; 
ceny alebo podmienky, ktoré daný 
poskytovateľ uplatňuje na rovnakú službu, 
ktorú strážca prístupu poskytuje sám sebe.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami, najmä tými, 
ktorí sú MSP, predovšetkým napríklad 
vydavateľmi s prístupom na internetový 
vyhľadávač a online sociálne siete, by títo 
strážcovia prístupu nemali mať možnosť 
stanovovať všeobecné podmienky vrátane 
cenových podmienok, ktoré by boli 
nespravodlivé alebo by viedli k 
neodôvodnenej diferenciácii. Cenotvorba 
alebo iné všeobecné podmienky prístupu 
by sa mali považovať za nespravodlivé, ak 
vedú k nerovnováhe práv a povinností 
uložených komerčným používateľom, ak 
poskytujú strážcovi prístupu výhodu 
neúmernú službe, ktorú strážca prístupu 
poskytuje komerčným používateľom, alebo 
ak znevýhodňujú komerčných 
používateľov pri poskytovaní rovnakých 
alebo podobných služieb ako strážca 
prístupu. Ako mierka spravodlivosti 
všeobecných podmienok prístupu môžu 
slúžiť tieto referenčné hodnoty: účtované 
ceny alebo podmienky pri rovnakých alebo 
podobných službách iných poskytovateľov 
obchodov so softvérovými aplikáciami; 
ceny alebo podmienky, ktoré daný 
poskytovateľ obchodu so softvérovými 
aplikáciami uplatňuje pri iných súvisiacich 
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obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

alebo podobných službách alebo pri iných 
typoch koncových používateľov; ceny 
alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 

(57) Základné platformové služby 
poskytované strážcami prístupu, ktorí 
poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi by títo strážcovia prístupu 
nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
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strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iného poskytovateľa základných 
platformových služieb; ceny alebo 
podmienky, ktoré sa uplatňujú pri iných 
súvisiacich alebo podobných službách 
alebo pri iných typoch koncových 
používateľov; ceny alebo podmienky, ktoré 
daný poskytovateľ základných 
platformových služieb uplatňuje na 
rovnakú službu v iných zemepisných 
regiónoch; ceny alebo podmienky, ktoré 
daný poskytovateľ obchodu so 
softvérovými aplikáciami uplatňuje na 
rovnakú službu, ktorú strážca prístupu 
poskytuje sám sebe. Táto povinnosť by 
nemala stanovovať právo na prístup 
a nemala by ňou byť dotknutá ich 
schopnosť prevziať požadovanú 
zodpovednosť v boji proti nezákonnému 
a nežiaducemu obsahu podľa nariadenia 
[akt o digitálnych službách].

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 244
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 

(57) Predovšetkým strážcovia prístupu, 
ktorí poskytujú prístup k obchodom so 
softvérovými aplikáciami, pôsobia ako 
dôležitá brána pre komerčných 
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používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu by sa mali 
považovať za nespravodlivé, ak vedú k 
nerovnováhe práv a povinností uložených 
komerčným používateľom, ak poskytujú 
strážcovi prístupu výhodu neúmernú 
službe, ktorú strážca prístupu poskytuje 
komerčným používateľom, alebo ak 
znevýhodňujú komerčných používateľov 
pri poskytovaní rovnakých alebo 
podobných služieb ako strážca prístupu. 
Ako mierka spravodlivosti všeobecných 
podmienok prístupu môžu slúžiť tieto 
referenčné hodnoty: účtované ceny alebo 
podmienky pri rovnakých alebo podobných 
službách iných poskytovateľov obchodov 
so softvérovými aplikáciami; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje pri iných súvisiacich alebo 
podobných službách alebo pri iných typoch 
koncových používateľov; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

používateľov, ktorí sa snažia osloviť 
koncových používateľov. Vzhľadom na 
nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi 
týmito strážcami prístupu a komerčnými 
používateľmi ich obchodov so 
softvérovými aplikáciami by títo strážcovia 
prístupu nemali mať možnosť stanovovať 
všeobecné podmienky vrátane cenových 
podmienok, ktoré by boli nespravodlivé 
alebo by viedli k neodôvodnenej 
diferenciácii. Cenotvorba alebo iné 
všeobecné podmienky prístupu alebo 
zaobchádzania by sa mali považovať za 
nespravodlivé, ak vedú k nerovnováhe práv 
a povinností uložených komerčným 
používateľom, ak poskytujú strážcovi 
prístupu výhodu neúmernú službe, ktorú 
strážca prístupu poskytuje komerčným 
používateľom, alebo ak znevýhodňujú 
komerčných používateľov pri poskytovaní 
rovnakých alebo podobných služieb ako 
strážca prístupu. Ako mierka spravodlivosti 
všeobecných podmienok prístupu môžu 
slúžiť tieto referenčné hodnoty: účtované 
ceny alebo podmienky pri rovnakých alebo 
podobných službách iných poskytovateľov 
obchodov so softvérovými aplikáciami; 
ceny alebo podmienky, ktoré daný 
poskytovateľ obchodu so softvérovými 
aplikáciami uplatňuje pri iných súvisiacich 
alebo podobných službách alebo pri iných 
typoch koncových používateľov; ceny 
alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu v iných 
zemepisných regiónoch; ceny alebo 
podmienky, ktoré daný poskytovateľ 
obchodu so softvérovými aplikáciami 
uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca 
prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov obchodov so 
softvérovými aplikáciami prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 245
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na účinné 
splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto 
možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa už od úplného začiatku 
obdobia jeho dodržiavania obmedzili na 
rozsah nevyhnutný na zaistenie 
súťažeschopnosti a riešenie škodlivých 
účinkov nekalého správania strážcov 
prístupu, je dôležité jasne ich vymedziť a 
ohraničiť tak, aby ich strážca prístupu 
mohol okamžite splniť, a to v plnom súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 a so 
smernicou 2002/58/ES, s pravidlami 
ochrany spotrebiteľa, kybernetickej 
bezpečnosti a bezpečnosti produktov. 
Strážcovia prístupu by mali zapracovať 
súlad s týmto nariadením do samotných 
produktov. Potrebné opatrenia by sa preto 
v relevantných prípadoch mali čo najviac 
začleniť do technologických riešení, ktoré 
strážcovia prístupu používajú. Keďže 
obchodné postupy a aspekty základných 
platformových služieb ponúkaných 
strážcami prístupu sa môžu líšiť, je 
pravdepodobné, že vzniknú neistoty a 
nesprávne výklady v súvislosti s 
vhodnosťou zavedených opatrení. Aby sa 
odstránili ešte pred začiatkom obdobia 
dodržiavania, je potrebné, aby strážcovia 
prístupu mohli požiadať Komisiu o 
určenie toho, či sú opatrenia, ktoré 
plánujú vykonať, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na účinné 
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splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. V tomto 
procese môže Komisia potrebovať 
dodatočné poradenstvo, poznatky a 
skúsenosti týkajúce sa trhu základnej 
platformovej služby, ktorá je predmetom 
dialógu. V takýchto prípadoch môže 
Komisia uskutočniť konzultácie s tretími 
stranami, ako sú komerční používatelia a 
konkurenti, organizácie občianskej 
spoločnosti, príslušné vnútroštátne orgány 
a iné subjekty, ktoré Komisia označila za 
relevantné pre príslušnú základnú 
platformovú službu. Komisia by počas 
týchto konzultácií mala konať s ohľadom 
na citlivé obchodné údaje a chrániť ich. 
Táto možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
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čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú. V určitých prípadoch však 
môže byť vhodné, aby Komisia po dialógu 
s dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na 
účinné splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto 
možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na účinné 

(58) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť súťažeschopnosť a 
spravodlivosť pre digitálny sektor ako 
taký, a konkrétne pre komerčných a 
koncových používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu, s cieľom podporovať 
inováciu, vysokú kvalitu digitálnych 
produktov a služieb, spravodlivé a 
konkurenčné ceny, ako aj vysokú kvalitu 
a výber pre koncových používateľov v 
digitálnom sektore. Na to, aby boli 
povinnosti stanovené v tomto nariadení 
účinné a zároveň aby sa obmedzili na 
rozsah nevyhnutný na zaistenie 
súťažeschopnosti a riešenie škodlivých 
účinkov nekalého správania strážcov 
prístupu, je dôležité jasne ich vymedziť a 
ohraničiť tak, aby ich strážca prístupu 
mohol okamžite splniť, a to v plnom súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 a so 
smernicou 2002/58/ES, s pravidlami 
ochrany spotrebiteľa, kybernetickej 
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splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto 
možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

bezpečnosti a bezpečnosti produktov. 
Strážcovia prístupu by mali zapracovať 
súlad s týmto nariadením do samotných 
produktov. Potrebné opatrenia by sa preto 
v relevantných prípadoch mali čo najviac 
začleniť do technologických riešení, ktoré 
strážcovia prístupu používajú. V určitých 
prípadoch však môže byť vhodné, aby 
Komisia po dialógu s dotknutým strážcom 
prístupu bližšie špecifikovala niektoré 
opatrenia, ktoré by mal daný strážca 
prístupu prijať na účinné splnenie 
povinností, pri ktorých je pravdepodobné 
ďalšie spresnenie. Táto možnosť 
regulačného dialógu by mala uľahčiť 
dodržiavanie predpisov zo strany strážcov 
prístupu a urýchliť správne vykonávanie 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 

(58) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť súťažeschopnosť a 
spravodlivosť pre digitálny sektor ako 
taký, a konkrétne pre komerčných a 
koncových používateľov základných 
platformových služieb poskytovaných 
strážcami prístupu, s cieľom podporovať 
inováciu, vysokú kvalitu digitálnych 
produktov a služieb, spravodlivé a 
konkurenčné ceny, ako aj vysokú kvalitu 
a výber pre koncových používateľov v 
digitálnom sektore. Na to, aby boli 
povinnosti stanovené v tomto nariadení 
účinné a zároveň aby sa obmedzili na 
rozsah nevyhnutný a primeraný na 
splnenie ich cieľov, ako aj cieľov 
nariadenia, je dôležité jasne ich vymedziť 
a ohraničiť tak, aby ich strážca prístupu 
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používajú. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na účinné 
splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto 
možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

mohol okamžite splniť, a to v plnom súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 a so 
smernicou 2002/58/ES, s pravidlami 
ochrany spotrebiteľa, kybernetickej 
bezpečnosti a bezpečnosti produktov. 
Strážcovia prístupu by mali zapracovať 
súlad s týmto nariadením do samotných 
produktov. Potrebné opatrenia by sa preto 
v relevantných prípadoch mali čo najviac 
začleniť do technologických riešení, ktoré 
strážcovia prístupu používajú. V určitých 
prípadoch však môže byť vhodné, aby 
Komisia po dialógu s dotknutým strážcom 
prístupu bližšie špecifikovala niektoré 
opatrenia, ktoré by mal daný strážca 
prístupu prijať na účinné splnenie 
povinností, pri ktorých je pravdepodobné 
ďalšie spresnenie. Táto možnosť 
regulačného dialógu by mala uľahčiť 
dodržiavanie predpisov zo strany strážcov 
prístupu a urýchliť správne vykonávanie 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 

(58) Na to, aby boli povinnosti 
stanovené v tomto nariadení účinné a 
zároveň aby sa obmedzili na rozsah 
nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti 
a riešenie škodlivých účinkov nekalého 
správania strážcov prístupu, je dôležité 
jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich 
strážca prístupu mohol okamžite splniť, a 
to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s 
pravidlami ochrany spotrebiteľa, 
kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
produktov. Strážcovia prístupu by mali 
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zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu bližšie 
špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by 
mal daný strážca prístupu prijať na účinné 
splnenie povinností, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto 
možnosť regulačného dialógu by mala 
uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany 
strážcov prístupu a urýchliť správne 
vykonávanie nariadenia.

zapracovať súlad s týmto nariadením do 
samotných produktov. Potrebné opatrenia 
by sa preto v relevantných prípadoch mali 
čo najviac začleniť do technologických 
riešení, ktoré strážcovia prístupu 
používajú. V určitých prípadoch však môže 
byť vhodné, aby Komisia po dialógu s 
dotknutým strážcom prístupu v právne 
záväzných lehotách bližšie špecifikovala 
niektoré opatrenia, ktoré by mal daný 
strážca prístupu prijať na účinné splnenie 
povinností, pri ktorých je pravdepodobné 
ďalšie spresnenie. Táto možnosť 
regulačného dialógu by mala uľahčiť 
dodržiavanie predpisov zo strany strážcov 
prístupu a urýchliť správne vykonávanie 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Komisia by takisto mala mať 
možnosť rýchlo prijať rozhodnutie v 
prípade nedodržiavania povinností 
stanovených v tomto nariadení zo strany 
strážcu prístupu. Pri prijímaní takýchto 
rozhodnutí by Komisia mala mať 
možnosť určiť opatrenia, ktoré by boli 
potrebné na zabezpečenie úplného súladu 
s týmto nariadením a obnovu 
súťažeschopnosti digitálnych trhov, keď 
sa naruší. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Ako dodatočný prvok na 
zabezpečenie proporcionality by sa 
strážcom prístupu mala poskytnúť 
možnosť požiadať o pozastavenie určitej 
osobitnej povinnosti v nevyhnutnom 
rozsahu za výnimočných okolností, ktoré 
sú mimo jeho kontroly – napríklad 
nepredvídaný vonkajší otras, ktorý 
dočasne eliminoval veľkú časť dopytu 
koncových používateľov po príslušnej 
základnej platformovej službe – ak strážca 
prístupu preukáže, že plnenie konkrétnej 
povinnosti ohrozuje hospodársku 
životaschopnosť jeho činností v Únii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Ako dodatočný prvok na 
zabezpečenie proporcionality by sa 
strážcom prístupu mala poskytnúť možnosť 
požiadať o pozastavenie určitej osobitnej 
povinnosti v nevyhnutnom rozsahu za 
výnimočných okolností, ktoré sú mimo 
jeho kontroly – napríklad nepredvídaný 
vonkajší otras, ktorý dočasne eliminoval 
veľkú časť dopytu koncových 
používateľov po príslušnej základnej 
platformovej službe – ak strážca prístupu 
preukáže, že plnenie konkrétnej povinnosti 
ohrozuje hospodársku životaschopnosť 
jeho činností v Únii.

(59) Ako dodatočný prvok na 
zabezpečenie proporcionality by sa 
strážcom prístupu mala poskytnúť možnosť 
požiadať o dočasné pozastavenie určitej 
osobitnej povinnosti v nevyhnutnom 
rozsahu za výnimočných okolností, ktoré 
sú mimo jeho kontroly – napríklad 
nepredvídaný vonkajší otras, ktorý dočasne 
eliminoval veľkú časť dopytu koncových 
používateľov po príslušnej základnej 
platformovej službe – ak strážca prístupu 
preukáže, že plnenie konkrétnej povinnosti 
ohrozuje hospodársku životaschopnosť 
jeho činností v Únii. Komisia by vo svojom 
rozhodnutí mala uviesť dôvody na 
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udelenie pozastavenia a mala by ho 
pravidelne preskúmavať, aby posúdila, či 
sú podmienky na jeho udelenie stále 
uplatniteľné alebo nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Za výnimočných okolností 
odôvodnených obmedzene verejnou 
morálkou, verejným zdravím alebo 
verejnou bezpečnosťou by Komisia mala 
mať možnosť rozhodnúť, že príslušná 
povinnosť sa na určitú základnú 
platformovú službu nevzťahuje. Vplyv na 
tieto verejné záujmy môže naznačovať, že 
náklady presadzovania určitej povinnosti 
pre spoločnosť ako celok by boli v 
určitom výnimočnom prípade privysoké, a 
teda neprimerané. Regulačný dialóg na 
uľahčenie dodržiavania obmedzených 
možností pozastavenia a výnimiek by mal 
zabezpečiť proporcionalitu povinností 
stanovených v tomto nariadení bez toho, 
aby sa oslabili zamýšľané ex ante účinky 
v oblasti spravodlivosti a 
súťažeschopnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(60) Za výnimočných okolností 
odôvodnených obmedzene verejnou 
morálkou, verejným zdravím alebo 
verejnou bezpečnosťou by Komisia mala 
mať možnosť rozhodnúť, že príslušná 
povinnosť sa na určitú základnú 
platformovú službu nevzťahuje. Vplyv na 
tieto verejné záujmy môže naznačovať, že 
náklady presadzovania určitej povinnosti 
pre spoločnosť ako celok by boli v určitom 
výnimočnom prípade privysoké, a teda 
neprimerané. Regulačný dialóg na 
uľahčenie dodržiavania obmedzených 
možností pozastavenia a výnimiek by mal 
zabezpečiť proporcionalitu povinností 
stanovených v tomto nariadení bez toho, 
aby sa oslabili zamýšľané ex ante účinky v 
oblasti spravodlivosti a súťažeschopnosti.

(60) Za výnimočných okolností 
odôvodnených obmedzene verejným 
zdravím alebo verejnou bezpečnosťou by 
Komisia mala mať možnosť rozhodnúť, že 
príslušná povinnosť sa na určitú základnú 
platformovú službu nevzťahuje. Vplyv na 
tieto verejné záujmy môže naznačovať, že 
náklady presadzovania určitej povinnosti 
pre spoločnosť ako celok by boli v určitom 
výnimočnom prípade privysoké, a teda 
neprimerané. Regulačný dialóg na 
uľahčenie dodržiavania obmedzených 
možností pozastavenia a výnimiek by mal 
zabezpečiť proporcionalitu povinností 
stanovených v tomto nariadení bez toho, 
aby sa oslabili zamýšľané ex ante účinky v 
oblasti spravodlivosti a súťažeschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
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údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu.

údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu. Komisia po 
konzultácii s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov, 
Európskym výborom pre ochranu údajov, 
občianskou spoločnosťou a odborníkmi 
vypracuje normy a postup auditu. Opis 
podrobený auditu, ako aj všetky 
relevantné materiály, ktoré sa 
zhromažďujú v súvislosti s dohľadom nad 
strážcami prístupu a ktoré sa týkajú 
spracúvania osobných údajov, Komisia na 
požiadanie poskytne akémukoľvek 
príslušnému dozornému orgánu 
zastúpenému v Európskom výbore pre 
ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Eva Maydell, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
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relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu.

relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu. Umelá inteligencia 
by sa mohla použiť na stimulovanie 
používateľov k tomu, aby sa zapojili do 
určitých činností, alebo na predpovedanie 
ich krokov bez nutnosti ich profilovania. 
Moc umelej inteligencie v oblasti veľkých 
dát, ktorú vypracovali alebo vytvárajú 
výlučne podniky, ktoré sú v kontakte s 
postavením a postupmi strážcov prístupu, 
by sa nemala zanedbávať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 257
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu.

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb tým, že vyvíja na 
strážcov prístupu externý tlak, aby sa 
zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala umožniť 
iným poskytovateľom základných 
platformových služieb lepšiu diferenciáciu 
vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov 
záruky ochrany súkromia. S cieľom 
zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti 
tejto povinnosti transparentnosti by 
strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň 
opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 
použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu. Ak sa neplánuje 
žiaden takýto postup udeľovania súhlasu, 
používatelia by mali byť chránení pred 
cielenými reklamnými praktikami, ako aj 
pred komerčným sledovaním a 
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profilovaním.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 258
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. 
Zaručenie primeranej úrovne 
transparentnosti postupov profilovania, 
ktoré používajú strážcovia prístupu, 
podporí súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb tým, že 
vyvíja na strážcov prístupu externý tlak, 
aby sa zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, keďže potenciálni noví hráči alebo 
poskytovateľské startupy nemajú prístup k 
údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. 
Zvýšená transparentnosť by mala 
umožniť iným poskytovateľom 
základných platformových služieb lepšiu 
diferenciáciu vďaka využitiu kvalitnejších 
prostriedkov záruky ochrany súkromia. S 
cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň 
účinnosti tejto povinnosti transparentnosti 
by strážcovia prístupu mali poskytnúť 
aspoň opis základu, z ktorého profilovanie 
vychádza, vrátane toho, či sa využívajú 
osobné údaje a údaje odvodené z činnosti 
používateľov, použitého spracovania, účelu 
zostavovania a prípadného následného 
použitia profilu, vplyvu takéhoto 
profilovania na služby strážcu prístupu a 
podniknutých krokov na informovanie 
koncových používateľov o relevantných 

(61) Záujmy koncových používateľov z 
hľadiska ochrany údajov a súkromia sú 
relevantné pri každom posudzovaní 
potenciálnych negatívnych účinkov 
pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď 
zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo 
údajov od koncových používateľov. S 
cieľom zaručiť primeranú úroveň 
ochrany údajov a spotrebiteľov by sa mal 
na strážcov prístupu vyvíjať externý tlak, 
aby sa zabránilo tomu, že by sa hĺbkové 
profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou 
normou, najmä keďže potenciálni noví 
hráči alebo poskytovateľské startupy 
nemajú prístup k údajom v takom rozsahu, 
hĺbke a meradle. Poskytovatelia 
základných platformových služieb by sa 
mali zaviazať ku kvalitnejším 
prostriedkom záruky ochrany súkromia. 
Obchodné modely, ktoré sú založené na 
komerčnom sledovaní a profilovaní 
spotrebiteľov, by sa mali zakázať. Na 
tento účel by sa malo zakázať zlučovanie 
údajov z rôznych služieb. Strážcovia 
prístupu by mali poskytnúť opis základu, z 
ktorého profilovanie vychádza, vrátane 
toho, či sa využívajú osobné údaje a údaje 
odvodené z činnosti používateľov, 
použitého spracovania, účelu zostavovania 
a prípadného následného použitia profilu, 
vplyvu takéhoto profilovania na služby 
strážcu prístupu a podniknutých krokov na 
informovanie koncových používateľov o 
relevantných použitiach takéhoto 
profilovania, ako aj na získavanie ich 
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použitiach takéhoto profilovania, ako aj na 
získavanie ich súhlasu.

súhlasu. Takéto informácie by sa mali 
poskytnúť iným príslušným orgánom 
presadzovania práva, najmä orgánom pre 
ochranu osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Aby sa ciele tohto nariadenia 
dosiahli plne a trvalo, Komisia by mala 
mať možnosť posúdiť, či by sa mal 
poskytovateľ základných platformových 
služieb označiť za strážcu prístupu, aj keď 
nespĺňa kvantitatívne prahové hodnoty 
stanovené v tomto nariadení, či si 
systematické nedodržiavanie pravidiel zo 
strany strážcu prístupu vyžaduje uloženie 
ďalších nápravných opatrení a či by sa mal 
preskúmať zoznam povinností na riešenie 
nekalých praktík strážcov prístupu a či by 
sa mali identifikovať ďalšie praktiky, ktoré 
sú podobne nekalé a obmedzujú 
súťažeschopnosť digitálnych trhov. Takéto 
posudzovanie by malo vychádzať z 
prieskumov trhu vykonaných v 
primeranom časovom rámci s jasnými 
postupmi a lehotami, aby sa podporil ex 
ante účinok tohto nariadenia na 
súťažeschopnosť a spravodlivosť 
digitálneho sektora a aby sa poskytla 
potrebná miera právnej istoty.

(62) Aby sa ciele tohto nariadenia 
dosiahli plne a trvalo, Komisia by mala 
mať možnosť posúdiť, či by sa mal 
poskytovateľ základných platformových 
služieb označiť za strážcu prístupu, aj keď 
nespĺňa kvantitatívne prahové hodnoty 
stanovené v tomto nariadení, či si 
systematické nedodržiavanie pravidiel zo 
strany strážcu prístupu vyžaduje uloženie 
ďalších nápravných opatrení a či by sa mal 
preskúmať zoznam povinností na riešenie 
nekalých praktík strážcov prístupu a či by 
sa mali identifikovať ďalšie praktiky, ktoré 
sú podobne nekalé a obmedzujú 
súťažeschopnosť digitálnych trhov. Takéto 
posudzovanie by malo vychádzať z 
prieskumov trhu vykonaných v 
primeranom časovom rámci s jasnými 
postupmi a právne záväznými lehotami, 
aby sa podporil ex ante účinok tohto 
nariadenia na súťažeschopnosť a 
spravodlivosť digitálneho sektora a aby sa 
poskytla potrebná miera právnej istoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Prieskum trhu môže viesť k záveru, 
že určitý podnik poskytujúci základnú 
platformovú službu spĺňa všetky 
prierezové kvalitatívne kritériá na to, aby 
bol identifikovaný ako strážca prístupu. 
Potom by mal v zásade splniť všetky 
príslušné povinnosti stanovené v tomto 
nariadení. Avšak v prípade strážcov 
prístupu, pri ktorých Komisia dospela k 
záveru, že pravdepodobne nadobudnú 
zakorenené a trvalé postavenie v blízkej 
budúcnosti, by Komisia mala uložiť len 
tie povinnosti, ktoré sú potrebné a vhodné 
na to, aby sa predišlo takémuto 
zakorenenému a trvalému postaveniu 
činností daného strážcu prístupu. Pri 
takýchto vznikajúcich strážcoch prístupu 
by Komisia mala zohľadniť, že tento stav 
je v zásade dočasný, a preto by sa malo v 
určitom bode rozhodnúť, či by takýto 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal podliehať úplnému súboru 
povinností strážcov prístupu, pretože 
nadobudol zakorenené a trvalé 
postavenie, alebo či sa napokon 
nenaplnili podmienky takéhoto označenia, 
a teda sa všetky predtým uložené 
povinnosti majú zrušiť.

(63) Prieskum trhu môže viesť k záveru, 
že určitý podnik poskytujúci základnú 
platformovú službu spĺňa všetky 
prierezové kvalitatívne kritériá na to, aby 
bol identifikovaný ako strážca prístupu. 
Potom by mal v zásade splniť všetky 
príslušné povinnosti stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Prieskum trhu môže viesť k záveru, 
že určitý podnik poskytujúci základnú 
platformovú službu spĺňa všetky 
prierezové kvalitatívne kritériá na to, aby 

(63) Prieskum trhu môže viesť k záveru, 
že určitý poskytovateľ základnej 
platformovej služby spĺňa všetky 
prierezové kvalitatívne kritériá na to, aby 
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bol identifikovaný ako strážca prístupu. 
Potom by mal v zásade splniť všetky 
príslušné povinnosti stanovené v tomto 
nariadení. Avšak v prípade strážcov 
prístupu, pri ktorých Komisia dospela k 
záveru, že pravdepodobne nadobudnú 
zakorenené a trvalé postavenie v blízkej 
budúcnosti, by Komisia mala uložiť len tie 
povinnosti, ktoré sú potrebné a vhodné na 
to, aby sa predišlo takémuto zakorenenému 
a trvalému postaveniu činností daného 
strážcu prístupu. Pri takýchto vznikajúcich 
strážcoch prístupu by Komisia mala 
zohľadniť, že tento stav je v zásade 
dočasný, a preto by sa malo v určitom bode 
rozhodnúť, či by takýto poskytovateľ 
základných platformových služieb mal 
podliehať úplnému súboru povinností 
strážcov prístupu, pretože nadobudol 
zakorenené a trvalé postavenie, alebo či sa 
napokon nenaplnili podmienky takéhoto 
označenia, a teda sa všetky predtým 
uložené povinnosti majú zrušiť.

bol identifikovaný ako strážca prístupu. 
Potom by mal v zásade splniť všetky 
príslušné povinnosti stanovené v tomto 
nariadení. Avšak v prípade strážcov 
prístupu, pri ktorých Komisia dospela k 
záveru, že pravdepodobne nadobudnú 
zakorenené a trvalé postavenie v blízkej 
budúcnosti, by Komisia mala uložiť len tie 
povinnosti, ktoré sú potrebné a vhodné na 
to, aby sa predišlo takémuto zakorenenému 
a trvalému postaveniu činností daného 
strážcu prístupu. Pri takýchto vznikajúcich 
strážcoch prístupu by Komisia mala 
zohľadniť, že tento stav je v zásade 
dočasný, a preto by sa malo v určitom bode 
rozhodnúť, či by takýto poskytovateľ 
základných platformových služieb mal 
podliehať úplnému súboru povinností 
strážcov prístupu, pretože nadobudol 
zakorenené a trvalé postavenie, alebo či sa 
napokon nenaplnili podmienky takéhoto 
označenia, a teda sa všetky predtým 
uložené povinnosti majú zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Komisia by mala preskúmať a 
posúdiť, či sú opodstatnené dodatočné 
behaviorálne alebo prípadne štrukturálne 
nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 
strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto 
nariadenia systematickým nedodržiavaním 
jednej alebo viacerých povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré ešte 
viac posilnilo jeho postavenie strážcu 
prístupu. Išlo by o prípad, ak by strážca 
prístupu na vnútornom trhu ďalej rástol, s 
ďalším nárastom počtu komerčných a 
koncových používateľov by sa posilňovala 

(64) Komisia by mala preskúmať a 
posúdiť, či sú opodstatnené štrukturálne 
alebo rovnako účinné behaviorálne 
nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 
strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto 
nariadenia nedodržiavaním jednej alebo 
viacerých povinností stanovených v tomto 
nariadení, ktoré ešte viac posilnilo jeho 
postavenie strážcu prístupu. Išlo by o 
prípad, ak by strážca prístupu na 
vnútornom trhu ďalej rástol, s ďalším 
nárastom počtu komerčných a koncových 
používateľov by sa posilňovala ich 
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ich hospodárska závislosť od základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu a jeho postavenie by sa ešte viac 
zakoreňovalo. Komisia by preto mala mať 
v takýchto prípadoch právomoc nariadiť 
akékoľvek nápravné opatrenia, či už 
behaviorálne alebo štrukturálne, s 
náležitým zohľadnením zásady 
proporcionality. Štrukturálne opatrenia, 
ako napríklad právne, funkčné alebo 
štrukturálne oddelenie vrátane odčlenenia 
podniku alebo jeho častí, by sa mali 
ukladať iba vtedy, keď buď neexistuje 
žiadne rovnako účinné behaviorálne 
opatrenie alebo keď by akékoľvek 
rovnako účinné behaviorálne opatrenie 
mohlo znamenať pre dotknutý podnik 
väčšie zaťaženie než dané štrukturálne 
opatrenie. Zmeny štruktúry podniku, 
ktorá existovala pred zistením 
systematického nesúladu, by boli 
primerané len vtedy, ak existuje významné 
riziko, že tento systematický nesúlad 
vyplýva zo samotnej štruktúry dotknutého 
podniku.

hospodárska závislosť od základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu a jeho postavenie by sa ešte viac 
zakoreňovalo. Komisia by preto mala mať 
v takýchto prípadoch právomoc nariadiť 
akékoľvek nápravné opatrenia, či už 
behaviorálne alebo štrukturálne, s 
náležitým zohľadnením zásady 
proporcionality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Komisia by mala preskúmať a 
posúdiť, či sú opodstatnené dodatočné 
behaviorálne alebo prípadne štrukturálne 
nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 
strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto 
nariadenia systematickým nedodržiavaním 
jednej alebo viacerých povinností 
stanovených v tomto nariadení, ktoré ešte 
viac posilnilo jeho postavenie strážcu 
prístupu. Išlo by o prípad, ak by strážca 

(64) Komisia by mala preskúmať a 
posúdiť, či sú opodstatnené dodatočné 
behaviorálne alebo prípadne štrukturálne 
nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 
strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto 
nariadenia systematickým nedodržiavaním 
jednej alebo viacerých povinností 
stanovených v tomto nariadení. Pri 
ukladaní týchto nápravných opatrení by 
Komisia mala zohľadniť, či strážca 



AM\1238608SK.docx 143/167 PE696.537v01-00

SK

prístupu na vnútornom trhu ďalej rástol, s 
ďalším nárastom počtu komerčných a 
koncových používateľov by sa posilňovala 
ich hospodárska závislosť od základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu a jeho postavenie by sa ešte viac 
zakoreňovalo. Komisia by preto mala mať 
v takýchto prípadoch právomoc nariadiť 
akékoľvek nápravné opatrenia, či už 
behaviorálne alebo štrukturálne, s 
náležitým zohľadnením zásady 
proporcionality. Štrukturálne opatrenia, 
ako napríklad právne, funkčné alebo 
štrukturálne oddelenie vrátane odčlenenia 
podniku alebo jeho častí, by sa mali 
ukladať iba vtedy, keď buď neexistuje 
žiadne rovnako účinné behaviorálne 
opatrenie alebo keď by akékoľvek rovnako 
účinné behaviorálne opatrenie mohlo 
znamenať pre dotknutý podnik väčšie 
zaťaženie než dané štrukturálne opatrenie. 
Zmeny štruktúry podniku, ktorá existovala 
pred zistením systematického nesúladu, by 
boli primerané len vtedy, ak existuje 
významné riziko, že tento systematický 
nesúlad vyplýva zo samotnej štruktúry 
dotknutého podniku.

prístupu na vnútornom trhu ďalej rástol, či 
sa s ďalším nárastom počtu komerčných a 
koncových používateľov posilňovala ich 
hospodárska závislosť od základných 
platformových služieb daného strážcu 
prístupu a či sa jeho postavenie ešte viac 
zakoreňovalo. Komisia by preto mala mať 
v takýchto prípadoch právomoc nariadiť 
akékoľvek nápravné opatrenia, či už 
behaviorálne alebo štrukturálne, s 
náležitým zohľadnením zásady 
proporcionality. Štrukturálne opatrenia, 
ako napríklad právne, funkčné alebo 
štrukturálne oddelenie vrátane odčlenenia 
podniku alebo jeho častí, by sa mali 
ukladať iba vtedy, keď buď neexistuje 
žiadne rovnako účinné behaviorálne 
opatrenie alebo keď by akékoľvek rovnako 
účinné behaviorálne opatrenie mohlo 
znamenať pre dotknutý podnik väčšie 
zaťaženie než dané štrukturálne opatrenie. 
Zmeny štruktúry podniku, ktorá existovala 
pred zistením systematického nesúladu, by 
boli primerané len vtedy, ak existuje 
významné riziko, že tento systematický 
nesúlad vyplýva zo samotnej štruktúry 
dotknutého podniku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Služby a praktiky základných 
platforiem a trhov, na ktorých pôsobia, sa 
môžu rýchlo a výrazne meniť. Aby toto 
nariadenie zostalo aktuálne a bolo účinnou 
a celostnou regulačnou reakciou na 
problémy spojené so strážcami prístupu, je 
dôležité zabezpečiť pravidelné 
preskúmanie zoznamov základných 
platformových služieb, ako aj povinností 

(65) Služby a praktiky základných 
platforiem a trhov, na ktorých pôsobia, sa 
môžu rýchlo a výrazne meniť. Aby toto 
nariadenie zostalo aktuálne a bolo účinnou 
a celostnou regulačnou reakciou na 
problémy spojené so strážcami prístupu, je 
dôležité zabezpečiť pravidelné 
preskúmanie zoznamov základných 
platformových služieb, ako aj povinností 
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stanovených v tomto nariadení. Je to 
obzvlášť dôležité na zabezpečenie toho, 
aby sa zistilo správanie, ktoré môže 
obmedziť súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb alebo 
ktoré je nespravodlivé. Hoci je vzhľadom 
na dynamicky sa meniacu povahu 
digitálneho sektora pravidelné 
preskúmavanie dôležité, v záujme právnej 
istoty z hľadiska regulačných podmienok 
by sa všetky preskúmania mali vykonávať 
vo vhodnom a primeranom časovom rámci. 
Prieskumy trhu by zároveň mali zabezpečiť 
spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých 
môže Komisia vyhodnotiť, či by mala 
navrhnúť zmenu tohto nariadenia s cieľom 
rozšíriť alebo podrobnejšie vymedziť 
zoznamy základných platformových 
služieb. Rovnako by mali zabezpečiť 
spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých 
môže Komisia vyhodnotiť, či by mala 
navrhnúť zmenu povinností stanovených v 
tomto nariadení alebo či by mala prijať 
delegovaný akt, ktorým sa tieto povinnosti 
aktualizujú.

stanovených v tomto nariadení. Je to 
obzvlášť dôležité na zabezpečenie toho, 
aby sa zistilo správanie, ktoré môže 
obmedziť súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb alebo 
ktoré je nespravodlivé. Hoci je vzhľadom 
na dynamicky sa meniacu povahu 
digitálneho sektora pravidelné 
preskúmavanie dôležité, v záujme právnej 
istoty z hľadiska regulačných podmienok 
by sa všetky preskúmania mali vykonávať 
vo vhodnom a primeranom časovom rámci. 
Prieskumy trhu by zároveň mali zabezpečiť 
spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých 
môže Komisia vyhodnotiť, či by mala 
navrhnúť zmenu tohto nariadenia s cieľom 
rozšíriť alebo podrobnejšie vymedziť 
zoznamy základných platformových 
služieb. Rovnako by mali zabezpečiť 
spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých 
môže Komisia vyhodnotiť, či by mala 
navrhnúť zmenu povinností stanovených v 
tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Ak sa strážcovia prístupu dopustia 
správania, ktoré je nekalé alebo 
obmedzuje súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb, ktoré 
už sú podľa tohto nariadenia 
identifikované, ale na takéto správanie sa 
príslušné povinnosti výslovne nevzťahujú, 
Komisia by mala mať možnosť 
aktualizovať toto nariadenie formou 
delegovaných aktov. Takéto aktualizácie 
delegovanými aktmi by mali prebiehať na 

vypúšťa sa
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základe rovnakej zisťovacej normy – teda 
prieskumu trhu. Komisia by mala 
uplatňovať vopred stanovenú normu aj 
na identifikáciu takéhoto správania. Táto 
právna norma by mala zabezpečiť 
dostatočnú predvídateľnosť druhov 
povinností, ktorým môžu byť strážcovia 
prístupu podľa tohto nariadenia 
kedykoľvek podrobení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Ak sa strážcovia prístupu dopustia 
správania, ktoré je nekalé alebo obmedzuje 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ktoré už sú podľa 
tohto nariadenia identifikované, ale na 
takéto správanie sa príslušné povinnosti 
výslovne nevzťahujú, Komisia by mala 
mať možnosť aktualizovať toto nariadenie 
formou delegovaných aktov. Takéto 
aktualizácie delegovanými aktmi by mali 
prebiehať na základe rovnakej zisťovacej 
normy – teda prieskumu trhu. Komisia by 
mala uplatňovať vopred stanovenú normu 
aj na identifikáciu takéhoto správania. Táto 
právna norma by mala zabezpečiť 
dostatočnú predvídateľnosť druhov 
povinností, ktorým môžu byť strážcovia 
prístupu podľa tohto nariadenia 
kedykoľvek podrobení.

(66) Ak sa strážcovia prístupu dopustia 
správania, ktoré je nekalé alebo obmedzuje 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ktoré už sú podľa 
tohto nariadenia identifikované, ale na 
takéto správanie sa príslušné povinnosti 
výslovne nevzťahujú, Komisia by mala 
mať možnosť aktualizovať toto nariadenie 
formou legislatívnych aktov v súlade s 
článkom 294 ZFEÚ. Takéto aktualizácie 
delegovanými aktmi by mali prebiehať na 
základe rovnakej zisťovacej normy – teda 
prieskumu trhu. Komisia by mala 
uplatňovať vopred stanovenú normu aj na 
identifikáciu takéhoto správania. Táto 
právna norma by mala zabezpečiť 
dostatočnú predvídateľnosť druhov 
povinností, ktorým môžu byť strážcovia 
prístupu podľa tohto nariadenia 
kedykoľvek podrobení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Ak sa strážcovia prístupu dopustia 
správania, ktoré je nekalé alebo obmedzuje 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ktoré už sú podľa 
tohto nariadenia identifikované, ale na 
takéto správanie sa príslušné povinnosti 
výslovne nevzťahujú, Komisia by mala 
mať možnosť aktualizovať toto nariadenie 
formou delegovaných aktov. Takéto 
aktualizácie delegovanými aktmi by mali 
prebiehať na základe rovnakej zisťovacej 
normy – teda prieskumu trhu. Komisia by 
mala uplatňovať vopred stanovenú normu 
aj na identifikáciu takéhoto správania. Táto 
právna norma by mala zabezpečiť 
dostatočnú predvídateľnosť druhov 
povinností, ktorým môžu byť strážcovia 
prístupu podľa tohto nariadenia 
kedykoľvek podrobení.

(66) Ak sa strážcovia prístupu dopustia 
správania, ktoré je nekalé alebo obmedzuje 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ale na takéto 
správanie sa príslušné povinnosti výslovne 
nevzťahujú, Komisia by mala mať 
možnosť aktualizovať toto nariadenie 
formou delegovaných aktov. Takéto 
aktualizácie delegovanými aktmi by mali 
prebiehať na základe rovnakej zisťovacej 
normy – teda prieskumu trhu. Komisia by 
mala uplatňovať vopred stanovenú normu 
aj na identifikáciu takéhoto správania. Táto 
právna norma by mala zabezpečiť 
dostatočnú predvídateľnosť druhov 
povinností, ktorým môžu byť strážcovia 
prístupu podľa tohto nariadenia 
kedykoľvek podrobení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Ak v priebehu konania o nesúlade 
alebo vyšetrovania systematického 
nesúladu strážca prístupu ponúkne 
Komisii záväzky, Komisia by mala mať 
možnosť prijať rozhodnutie, na základe 
ktorého sa tieto záväzky stanú pre 
dotknutého strážcu prístupu záväznými, 
ak zistí, že zabezpečujú účinné 
dodržiavanie povinností vyplývajúcich z 
tohto nariadenia. V takomto rozhodnutí 
by sa malo tiež konštatovať, že už 

vypúšťa sa



AM\1238608SK.docx 147/167 PE696.537v01-00

SK

neexistujú dôvody na zásah Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) V záujme účinného vykonávania 
tohto nariadenia a súladu s ním by Komisia 
mala mať silné vyšetrovacie a 
presadzovacie právomoci, aby mohla 
vyšetrovať, presadzovať a monitorovať 
pravidlá stanovené v tomto nariadení a 
zároveň zabezpečiť dodržiavanie 
základného práva na vypočutie a na prístup 
k spisu v rámci príslušného 
presadzovacieho konania. Komisia by mala 
mať tieto vyšetrovacie právomoci aj na 
účely prieskumov trhu s cieľom 
aktualizovať a preskúmať toto nariadenie.

(68) V záujme účinného vykonávania 
tohto nariadenia a súladu s ním by Komisia 
mala mať silné vyšetrovacie a 
presadzovacie právomoci, aby mohla 
vyšetrovať, presadzovať a monitorovať 
pravidlá stanovené v tomto nariadení a 
zároveň zabezpečiť dodržiavanie 
základného práva na vypočutie a na prístup 
k spisu v rámci príslušného 
presadzovacieho konania. Komisia by mala 
mať tieto vyšetrovacie právomoci aj na 
účely prieskumov trhu s cieľom 
aktualizovať a preskúmať toto nariadenie. 
Príslušné vnútroštátne orgány by mali 
pomáhať Komisii pri monitorovaní a 
presadzovaní povinností stanovených v 
tomto nariadení poskytovaním podpory a 
odborných znalostí Komisii alebo 
predkladaním žiadostí Komisii, aby začala 
prieskum trhu na základe zhromaždených 
dôkazov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(68) V záujme účinného vykonávania 
tohto nariadenia a súladu s ním by Komisia 
mala mať silné vyšetrovacie a 
presadzovacie právomoci, aby mohla 
vyšetrovať, presadzovať a monitorovať 
pravidlá stanovené v tomto nariadení a 
zároveň zabezpečiť dodržiavanie 
základného práva na vypočutie a na prístup 
k spisu v rámci príslušného 
presadzovacieho konania. Komisia by mala 
mať tieto vyšetrovacie právomoci aj na 
účely prieskumov trhu s cieľom 
aktualizovať a preskúmať toto nariadenie.

(68) V záujme účinného vykonávania 
tohto nariadenia a súladu s ním by Komisia 
s podporou orgánov členských štátov mala 
mať silné vyšetrovacie a presadzovacie 
právomoci, aby mohla vyšetrovať, 
presadzovať a monitorovať pravidlá 
stanovené v tomto nariadení a zároveň 
zabezpečiť dodržiavanie základného práva 
na vypočutie a na prístup k spisu v rámci 
príslušného presadzovacieho konania. 
Komisia by mala mať tieto vyšetrovacie 
právomoci aj na účely prieskumov trhu s 
cieľom aktualizovať a preskúmať toto 
nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68a) S cieľom zabezpečiť účinné 
presadzovanie a dodržiavanie tohto 
nariadenia by zainteresované tretie strany 
mali mať možnosť podať sťažnosť v 
prípade, že existujú dostatočné 
pochybnosti o tom, že strážca prístupu 
nedodržal povinnosti stanovené v tomto 
nariadení. Komisia by mala v primeranom 
časovom horizonte rozhodnúť o ďalších 
opatreniach na základe predložených 
dôkazov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70a) Zodpovedné inštitúcie, príslušné 
orgány verejnej moci a všetky príslušné 
orgány v jednotlivých členských štátoch 
by takisto mali mať možnosť postúpiť 
Komisii všetky informácie, ktoré by mohli 
byť v tejto súvislosti relevantné.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 273
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) Komisia by zároveň mala byť 
splnomocnená vykonávať kontroly na 
mieste, vypočúvať všetky osoby, ktoré 
môžu mať užitočné informácie, a 
zaznamenávať poskytnuté výpovede.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71a) Komisia by mala mať právomoc 
požiadať o pomoc orgány členských 
štátov. Medzi príslušné vnútroštátne 
orgány môžu patriť orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže, orgány na ochranu 
spotrebiteľa a orgány pre ochranu 
osobných údajov, ako aj iné príslušné 
vnútroštátne regulačné orgány.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Eva Maydell, Lídia Pereira, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Komisia by mala mať možnosť 
prijať potrebné opatrenia na monitorovanie 
účinného vykonávania a dodržiavania 
povinností stanovených v tomto nariadení. 
V rámci týchto opatrení by Komisia mala 
môcť vymenovať nezávislých externých 
znalcov a audítorov, ktorí jej budú v tomto 
procese pomáhať, a to podľa potreby aj z 
príslušných nezávislých orgánov, ako sú 
orgány na ochranu údajov alebo 
spotrebiteľov.

(72) Komisia by mala mať možnosť 
prijať potrebné opatrenia na monitorovanie 
účinného vykonávania a dodržiavania 
povinností stanovených v tomto nariadení. 
V rámci týchto opatrení by Komisia mala 
môcť vymenovať nezávislých externých 
znalcov a audítorov, ktorí jej budú v tomto 
procese pomáhať, a to podľa potreby aj z 
príslušných nezávislých orgánov, ako sú 
orgány na ochranu údajov alebo 
spotrebiteľov. Vzhľadom na veľký počet 
komerčných a koncových používateľov 
základných platformových služieb 
strážcov prístupu, ktorých výsledkom je 
exponenciálne väčší počet praktík, 
prípadov a scenárov, ktoré nie sú v súlade 
s pravidlami, by mechanizmus podávania 
správ pre podniky a koncových 
používateľov Komisii uľahčil rýchlu 
identifikáciu systémového nedodržiavania 
predpisov zo strany strážcov prístupu. 
Takýto postup podávania správ by okrem 
toho znížil potrebu formálnych postupov v 
oblasti súdnych sporov, čím by sa znížila 
záťaž vnútroštátnych súdov a súdov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Komisia by mala mať možnosť 
prijať potrebné opatrenia na monitorovanie 
účinného vykonávania a dodržiavania 
povinností stanovených v tomto nariadení. 
V rámci týchto opatrení by Komisia mala 
môcť vymenovať nezávislých externých 
znalcov a audítorov, ktorí jej budú v tomto 
procese pomáhať, a to podľa potreby aj z 
príslušných nezávislých orgánov, ako sú 
orgány na ochranu údajov alebo 
spotrebiteľov.

(72) Komisia by mala mať možnosť 
prijať potrebné opatrenia na monitorovanie 
účinného vykonávania a dodržiavania 
povinností stanovených v tomto nariadení. 
V rámci týchto opatrení by Komisia mala 
môcť vymenovať nezávislých externých 
znalcov a audítorov, ktorí jej budú v tomto 
procese pomáhať, a to podľa potreby aj z 
príslušných nezávislých orgánov, ako sú 
orgány na ochranu údajov alebo 
spotrebiteľov. Odborníci môžu byť 
súčasťou strážcu prístupu, aby sa 
zabezpečil proces monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72a) Komisia by mala mať primeraný 
počet zamestnancov, aby sa zabezpečilo 
úspešné vykonávanie a účinné 
presadzovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74a) Spotrebitelia by mali mať právo 
presadzovať svoje práva v súvislosti s 
povinnosťami uloženými strážcom 
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prístupu podľa tohto nariadenia 
prostredníctvom kolektívneho 
uplatňovania prostriedkov nápravy v 
súlade so smernicou (EÚ) 2020/1818.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) V kontexte konaní vedených podľa 
tohto nariadenia by sa malo dotknutým 
podnikom udeliť právo na vypočutie 
Komisiou a prijaté rozhodnutia by sa mali 
poskytnúť širokej verejnosti. Pri 
zabezpečovaní práv dotknutých podnikov 
na dobrú správu vecí verejných a na 
obhajobu, najmä práva na prístup k spisu 
a práva na vypočutie, je nevyhnutné 
chrániť dôverné informácie. Okrem toho 
by Komisia mala pri rešpektovaní 
dôvernosti týchto informácií zabezpečiť, 
aby sa všetky informácie, o ktoré sa 
rozhodnutie opiera, zverejnili v rozsahu, 
ktorý adresátovi rozhodnutia umožní 
pochopiť skutočnosti a argumenty, ktoré 
k prijatiu rozhodnutia viedli. A napokon, 
pri splnení určitých relevantných 
podmienok možno za dôverné považovať 
aj niektoré obchodné záznamy, ako 
napríklad komunikácia medzi advokátmi 
a ich klientmi.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) V kontexte konaní vedených podľa 
tohto nariadenia by sa malo dotknutým 
podnikom udeliť právo na vypočutie 
Komisiou a prijaté rozhodnutia by sa mali 
poskytnúť širokej verejnosti. Pri 
zabezpečovaní práv dotknutých podnikov 
na dobrú správu vecí verejných a na 
obhajobu, najmä práva na prístup k spisu a 
práva na vypočutie, je nevyhnutné chrániť 
dôverné informácie. Okrem toho by 
Komisia mala pri rešpektovaní dôvernosti 
týchto informácií zabezpečiť, aby sa všetky 
informácie, o ktoré sa rozhodnutie opiera, 
zverejnili v rozsahu, ktorý adresátovi 
rozhodnutia umožní pochopiť skutočnosti a 
argumenty, ktoré k prijatiu rozhodnutia 
viedli. A napokon, pri splnení určitých 
relevantných podmienok možno za 
dôverné považovať aj niektoré obchodné 
záznamy, ako napríklad komunikácia 
medzi advokátmi a ich klientmi.

(75) V kontexte konaní vedených podľa 
tohto nariadenia by sa malo dotknutým 
podnikom udeliť právo na vypočutie 
Komisiou a prijaté rozhodnutia by sa mali 
poskytnúť širokej verejnosti. Fyzické alebo 
právnické osoby, ktoré preukážu 
dostatočný záujem, majú takisto právo na 
vypočutie. Strany, ktoré sú priamo 
dotknuté povinnosťami podľa článkov 5 a 
6, sa považujú za strany s dostatočným 
záujmom, ale aj organizácie zastupujúce 
záujmy spotrebiteľov, ak sa konanie týka 
produktov alebo služieb poskytovaných 
koncovým používateľom. Pri 
zabezpečovaní práv dotknutých podnikov 
na dobrú správu vecí verejných a na 
obhajobu, najmä práva na prístup k spisu a 
práva na vypočutie, je nevyhnutné chrániť 
dôverné informácie. Okrem toho by 
Komisia mala pri rešpektovaní dôvernosti 
týchto informácií zabezpečiť, aby sa všetky 
informácie, o ktoré sa rozhodnutie opiera, 
zverejnili v rozsahu, ktorý adresátovi 
rozhodnutia umožní pochopiť skutočnosti a 
argumenty, ktoré k prijatiu rozhodnutia 
viedli. A napokon, pri splnení určitých 
relevantných podmienok možno za 
dôverné považovať aj niektoré obchodné 
záznamy, ako napríklad komunikácia 
medzi advokátmi a ich klientmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Poradný výbor zriadený v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 182/2011 by mal 

(77) Poradný výbor zriadený v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 182/2011 by mal 
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takisto poskytovať stanoviská k určitým 
individuálnym rozhodnutiam Komisie 
vydaným podľa tohto nariadenia. S cieľom 
zabezpečiť v digitálnom sektore celej Únie 
súťažeschopnosť a spravodlivosť trhov, na 
ktorých figurujú strážcovia prístupu, by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie. 
Delegované akty by sa mali prijať najmä v 
záujme stanovenia kvantitatívnych 
prahových hodnôt na označovanie strážcov 
prístupu podľa tohto nariadenia a v záujme 
aktualizácie povinností stanovených v 
tomto nariadení, ak Komisia na základe 
prieskumu trhu zistí potrebu aktualizovať 
povinnosti týkajúce sa praktík, ktoré 
obmedzujú súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb alebo 
sú nespravodlivé. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia uskutočnila príslušné konzultácie 
a aby tieto konzultácie vykonala v súlade 
so zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201636. 
Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z členských 
štátov, a experti Európskeho parlamentu a 
Rady majú systematický prístup na 
zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré 
sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

takisto poskytovať stanoviská k určitým 
individuálnym rozhodnutiam Komisie 
vydaným podľa tohto nariadenia. Členské 
štáty by mali pri zostavovaní poradného 
výboru zohľadniť aj stanoviská 
zainteresovaných strán, ako sú malé a 
stredné podniky (MSP), experti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a podnikateľské 
združenia. S cieľom zabezpečiť v 
digitálnom sektore celej Únie 
súťažeschopnosť a spravodlivosť trhov, na 
ktorých figurujú strážcovia prístupu, by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie. 
Delegované akty by sa mali prijať najmä 
v záujme stanovenia kvantitatívnych 
prahových hodnôt na označovanie strážcov 
prístupu podľa tohto nariadenia. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia uskutočnila 
príslušné konzultácie a aby tieto 
konzultácie vykonala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
201636. Predovšetkým, v záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov, sa všetky dokumenty 
doručujú Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z členských 
štátov, a experti Európskeho parlamentu a 
Rady majú systematický prístup na 
zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré 
sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

_________________ _________________
36 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

36 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79a) Niekoľko spoločností si vytvorilo 
dominantné postavenie na trhu tým, že 
získali nevídanú úroveň informácií o 
živote ľudí a nahradili služby 
rozmanitého a decentralizovaného 
systému s otvorenými normami 
„oplotenými záhradami“ (tzv. walled 
gardens) s odkázanými používateľmi; V 
tomto nariadení by sa preto mali zaviesť 
dodatočné povinnosti týkajúce sa ochrany 
údajov, transparentnosti, výberu pre 
používateľov a interoperability, aby sa 
zaručili rovnaké podmienky a spokojnosť 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79b) S cieľom zaručiť riadne 
presadzovanie tohto nariadenia by 
Komisia mala mať dostatočný počet 
zamestnancov na zaručenie 
harmonizovaného presadzovania, 
riadneho monitorovania dodržiavania 
predpisov zo strany strážcov prístupu a 
kvalitatívnych prieskumov trhu v celej 
EÚ. Preto by sa mal zvýšiť odhadovaný 
rozpočet na počet zamestnancov s cieľom 
dostatočne pripraviť Komisiu na to, aby 
mohla čeliť všetkým úlohám vyplývajúcim 
z tohto nariadenia.

Or. en



PE696.537v01-00 156/167 AM\1238608SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 284
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79c) Návrh „posilneného a 
strategického“ orgánu viacerých 
zainteresovaných strán pre digitálnu 
spoluprácu na vysokej úrovni v „Pláne 
pre digitálnu spoluprácu“ OSN je s tým v 
rozpore a vyzýva, aby sa posilnila 
regulácia digitálnych spoločností. Hoci 
medzinárodná spolupráca má veľký 
význam, mal by sa dodržiavať skutočne 
demokratický prístup ku globálnej 
elektronickej správe vecí verejných. Na 
tento účel by povinnosti strážcov prístupu 
a opatrenia v oblasti presadzovania práva 
podľa tohto nariadenia mali prispievať k 
rozvoju vhodných globálnych noriem 
a politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov 
digitálneho sektora v celej Únii, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov 
digitálneho sektora v celej Únii, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu, s cieľom 
prispieť k ochrane základných práv a 
integrity demokratických procesov, ako aj 
podporiť inováciu, zvýšiť možnosti výberu 
pre spotrebiteľov a zabezpečiť vyššie 
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normy ochrany spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov 
digitálneho sektora v celej Únii, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti, udržateľnosti a 
spravodlivosti trhov digitálneho sektora v 
celej Únii, na ktorých strážcovia prístupu 
so svojimi monopolistickými 
ekosystémami bránia vzniku rovnosti 
podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov 
digitálneho sektora v celej Únii, na ktorých 
pôsobia strážcovia prístupu.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá na zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov 
digitálneho sektora a plurality médií v 
celej Únii, na ktorých pôsobia strážcovia 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
základné platformové služby, ktoré 
strážcovia prístupu poskytujú alebo 
ponúkajú komerčným používateľom so 
sídlom v Únii alebo koncovým 
používateľom, ktorí majú sídlo alebo sa 
nachádzajú v Únii, bez ohľadu na sídlo 
alebo bydlisko strážcov prístupu a bez 
ohľadu na právo, ktoré sa inak na 
poskytovanie služieb vzťahuje.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
základné platformové služby, ktoré 
strážcovia prístupu poskytujú alebo 
ponúkajú komerčným používateľom so 
sídlom v Únii alebo koncovým 
používateľom, ktorí majú sídlo alebo sa 
nachádzajú v Únii, bez ohľadu na sídlo 
alebo bydlisko strážcov prístupu a bez 
ohľadu na právo, ktoré sa inak na 
poskytovanie služieb vzťahuje.

Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie, 
a to najmä v jej článkoch 11, 16, 47 a 50. 
Toto nariadenie sa preto vykladá a 
uplatňuje s ohľadom na tieto práva a 
zásady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
základné platformové služby, ktoré 
strážcovia prístupu poskytujú alebo 
ponúkajú komerčným používateľom so 
sídlom v Únii alebo koncovým 
používateľom, ktorí majú sídlo alebo sa 
nachádzajú v Únii, bez ohľadu na sídlo 
alebo bydlisko strážcov prístupu a bez 
ohľadu na právo, ktoré sa inak na 
poskytovanie služieb vzťahuje.

2. Toto nariadenie sa v záujme 
posilnenia riadneho fungovania 
vnútorného trhu vzťahuje na základné 
platformové služby, ktoré strážcovia 
prístupu poskytujú alebo ponúkajú 
komerčným používateľom so sídlom v 
Únii alebo koncovým používateľom, ktorí 
majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii, bez 
ohľadu na sídlo alebo bydlisko strážcov 
prístupu a bez ohľadu na právo, ktoré sa 
inak na poskytovanie služieb vzťahuje.



AM\1238608SK.docx 159/167 PE696.537v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté 
pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne 
verejné záujmy v súlade s právom Únie. 
Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane 
poskytovateľov základných platformových 
služieb povinnosti, ktoré sú v súlade s 
právom Únie, ak tieto povinnosti 
nesúvisia s príslušnými podnikmi v 
postavení strážcov prístupu v zmysle tohto 
nariadenia, s cieľom chrániť 
spotrebiteľov alebo bojovať proti 
prejavom nekalej hospodárskej súťaže.

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych úkonov na 
účely zabezpečenia súťažeschopnosti a 

5. Žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane poskytovateľov 
základných platformových služieb 
povinnosti, ktoré sú v súlade s právom 
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spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté 
pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne 
verejné záujmy v súlade s právom Únie. 
Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane poskytovateľov 
základných platformových služieb 
povinnosti, ktoré sú v súlade s právom 
Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s 
príslušnými podnikmi v postavení strážcov 
prístupu v zmysle tohto nariadenia, s 
cieľom chrániť spotrebiteľov alebo bojovať 
proti prejavom nekalej hospodárskej 
súťaže.

Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s 
príslušnými podnikmi v postavení strážcov 
prístupu v zmysle tohto nariadenia, s 
cieľom chrániť spotrebiteľov alebo bojovať 
proti prejavom nekalej hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté 
pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne 
verejné záujmy v súlade s právom Únie. 
Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane poskytovateľov 
základných platformových služieb 
povinnosti, ktoré sú v súlade s právom 
Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s 
príslušnými podnikmi v postavení strážcov 
prístupu v zmysle tohto nariadenia, s 
cieľom chrániť spotrebiteľov alebo 
bojovať proti prejavom nekalej 
hospodárskej súťaže.

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté 
pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne 
verejné záujmy v súlade s právom Únie. 
Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane poskytovateľov 
základných platformových služieb 
povinnosti, ktoré sledujú legitímny verejný 
záujem.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 293
Christophe Hansen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté 
pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne 
verejné záujmy v súlade s právom Únie. 
Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto 
nariadenia nebráni členským štátom 
ukladať podnikom vrátane poskytovateľov 
základných platformových služieb 
povinnosti, ktoré sú v súlade s právom 
Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s 
príslušnými podnikmi v postavení strážcov 
prístupu v zmysle tohto nariadenia, s 
cieľom chrániť spotrebiteľov alebo 
bojovať proti prejavom nekalej 
hospodárskej súťaže.

5. Členské štáty nesmú ukladať 
strážcom prístupu ďalšie povinnosti 
formou zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych úkonov na účely 
zabezpečenia súťažeschopnosti a 
spravodlivosti trhov. Predovšetkým žiadne 
z ustanovení tohto nariadenia nebráni 
členským štátom ukladať podnikom 
vrátane poskytovateľov základných 
platformových služieb povinnosti, ktoré sú 
v súlade s právom Únie a ktoré sa týkajú 
záležitostí mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ak tieto povinnosti nesúvisia s 
príslušnými podnikmi v postavení strážcov 
prístupu v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Bez toho, aby bol dotknutý 
predchádzajúci odsek, ak členský štát 
považuje za potrebné zachovať alebo 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia na 
základe významných potrieb uvedených v 
článku 36 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa alebo 
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bojovať proti aktom nekalej hospodárskej 
súťaže a nekalých obchodných praktík vo 
vzťahoch medzi podnikmi, oznámi tieto 
ustanovenia aj dôvody ich zachovania 
Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Komisia do šiestich mesiacov po 
oznámení dané vnútroštátne ustanovenia 
schváli alebo zamietne na základe 
overenia, že neslúžia svojvoľnej 
diskriminácii ani skrytému obmedzovaniu 
obchodu medzi členskými štátmi a 
nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

Ak Komisia v rámci tohto obdobia 
nerozhodne, vnútroštátne právne predpisy 
sa považujú za schválené.

Ak je to odôvodnené zložitosťou veci, 
Komisia môže dotknutému členskému 
štátu oznámiť, že lehota uvedená v tomto 
odseku sa môže predĺžiť o ďalšie až 
šesťmesačné obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. Ak je členský štát oprávnený 
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zachovať alebo zaviesť uvedené 
vnútroštátne ustanovenia, Komisia 
bezodkladne preskúma, či navrhne 
úpravu tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39.

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39. Takisto 
ním nie je dotknuté nariadenie (EÚ) 
2019/1150; nariadenie (EÚ) 2016/679; 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES a 2005/29/ES a smernica 
Rady 93/13/EHS.

_________________ _________________
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39.

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES38a; 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/88238b; nariadenia (EÚ) 
2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39.

_________________ _________________
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).
38a 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), a 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 
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súkromí a elektronických 
komunikáciách). 
38b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o 
požiadavkách na prístupnosť výrobkov a 
služieb. 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39.

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné 
povinnosti strážcov prístupu; nariadenia 
Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych 
pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia 
(EÚ) 2019/1150 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/..39; 
nariadenia (EÚ) 2016/67939a, smernice 
2002/58/ES39b, a nie je ním dotknuté ani 
právo Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 
a bezpečnosti výrobkov;

_________________ _________________
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
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januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.
39a 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).
39b 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). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania, pokiaľ sa 
uplatňujú na iné podniky než strážcov 
prístupu alebo sú ich výsledkom 
dodatočné povinnosti strážcov prístupu; 
nariadenia Rady (ES) č. 139/200438 a 

6. Týmto nariadením nie je dotknuté 
uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie 
je ním dotknuté ani uplatňovanie: 
vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich 
protisúťažné dohody, rozhodnutia združení 
podnikov, zosúladené postupy a 
zneužívanie dominantného postavenia; 
vnútroštátnych pravidiel hospodárskej 
súťaže zakazujúcich iné formy 
jednostranného správania vrátane 
dodatočných povinností strážcov prístupu; 
nariadenia Rady (ES) č. 139/200438 a 
vnútroštátnych pravidiel kontroly 
koncentrácií; nariadenia (EÚ) 2019/1150 a 
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vnútroštátnych pravidiel kontroly 
koncentrácií; nariadenia (EÚ) 2019/1150 a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) …/..39.

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) …/..39.

_________________ _________________
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s 
digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.

Or. en


