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Pozmeňujúci návrh 301
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „spravodlivé a súťažeschopné 
trhy“ znamenajú, že žiadny účastník trhu 
nemôže využiť svoju trhovú pozíciu na 
zneužívanie iných. V digitálnom sektore 
zahŕňa „zneužívanie“ zo strany 
poskytovateľov platformových služieb 
okrem iného, nie však výlučne:
a) nadmerné poplatky účtované za 
ponúkané služby;
b) nadmerný zber údajov, ktoré sa 
používajú na úkor koncového 
používateľa;
c) zneužívanie sieťových účinkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) webové prehliadače;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

ca) online audiovizuálne mediálne 
služby na požiadanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) online zvukové mediálne služby na 
požiadanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) hlasoví asistenti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) mobilné platobné služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) služby cloud computingu; g) služby cloud computingu vrátane 
medzipodnikových cloudových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) služby cloud computingu; g) softvér ako služba vrátane služby 
cloud computingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga)  streamingové služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
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Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) zabudované digitálne služby vo 
vozidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) webové prehliadače;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) hlasový asistent;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ge) hybridná televízia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gf)  služby kolaboratívneho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) reklamné služby vrátane 
akýchkoľvek reklamných sietí, reklamných 
búrz a akýchkoľvek iných 
sprostredkovateľských služieb v oblasti 
reklamy, ktoré poskytuje poskytovateľ 
ktorejkoľvek zo základných platformových 
služieb uvedených v písmenách a) až g);

h) reklamné služby vrátane 
akýchkoľvek reklamných sietí, reklamných 
búrz a akýchkoľvek iných 
sprostredkovateľských služieb v oblasti 
reklamy, ktoré poskytuje akýkoľvek 
podnik poskytovateľa ktorejkoľvek zo 
základných platformových služieb 
uvedených v písmenách a) až g);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316



PE696.538v01-00 8/142 AM\1238609SK.docx

SK

Ondřej Kovařík

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) ak poskytovateľ základných 
platformových služieb ponúka platobné 
agregačné služby, tieto služby sa považujú 
za základné platformové služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) služby agregácie platieb;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 318
Markus Ferber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) virtuálni alebo hlasoví asistenti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

ha) webové prehliadače;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 320
Engin Eroglu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) webové prehliadače;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 321
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) streamingové služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) virtuálni asistenti ovládaní 
hlasom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 323
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) hlasoví asistenti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 324
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hc) internetové prehliadače;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Nekomerčné, neziskové, 
kolaboratívne projekty organizované na 
dobrovoľnom základe by sa nemali 
považovať za základné služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „webový prehliadač“ je softvér, 
ktorý používajú používatelia osobných 
počítačov, inteligentných mobilných 
zariadení a iných zariadení na prístup k 
webovému obsahu a na interakciu s 
webovým obsahom umiestneným na 
serveroch, ktoré sú pripojené k sieťam, 
ako je internet, vrátane samostatných 
webových prehliadačov, ako aj webových 
prehliadačov, ktoré sú integrované alebo 
zabudované do softvéru alebo podobne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „online audiovizuálna mediálna 
služba na požiadanie“ je služba 
vymedzená v článku 1 ods. 1 písm. g) 
smernice (EÚ) 2010/13;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. „online zvuková mediálna služba 
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na požiadanie“ (t. j. nelineárna zvuková 
mediálna služba) je zvuková mediálna 
služba poskytovaná poskytovateľom 
mediálnej služby na počúvanie programov 
v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na 
jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu 
programov zostaveného poskytovateľom 
mediálnej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „hlasoví asistenti“ je softvér, ktorý 
odpovedá na ústne alebo písomné pokyny 
a vykonáva úlohy, ako je vyhľadávanie 
odpovedí na otázky, prístup k iným 
digitálnym službám a interakcia s nimi, v 
mene koncového používateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. „mobilná platobná služba“ je 
platobná služba, ktorá sa vykonáva z 
mobilného zariadenia alebo 
prostredníctvom neho;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 331
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „operačný systém“ je systémový 
softvér, ktorý riadi základné funkcie 
hardvéru alebo softvéru a umožňuje 
prevádzku softvérových aplikácií;

10. „operačný systém“ je systémový 
softvér, ktorý riadi základné funkcie 
akéhokoľvek hardvéru, ktorý možno 
pripojiť k internetu, alebo softvéru a 
umožňuje prevádzku softvérových 
aplikácií, a to aj pre statické a mobilné 
zariadenia, televízory, nositeľné 
zariadenia alebo systémy infozábavy v 
automobiloch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. „softvér ako služba“ je metóda 
poskytovania softvéru, pri ktorej sa k 
softvéru získava prístup online 
prostredníctvom predplatného;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. „webové prehliadače“ sú softvér, 
ktorý používajú používatelia osobných 
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počítačov, inteligentných mobilných 
zariadení a iných zariadení na prístup k 
webovému obsahu a na interakciu s 
webovým obsahom umiestneným na 
serveroch, ktoré sú pripojené k sieťam, 
ako je internet, vrátane samostatných 
webových prehliadačov, ako aj webových 
prehliadačov, ktoré sú integrované alebo 
zabudované do softvéru alebo podobne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. „zabudované digitálne služby vo 
vozidlách“ sú softvér, ktorý je zabudovaný 
vo vozidlách, a to aj na účely získavania 
prehľadu o výkone vozidla a správaní 
vodiča, alebo na účely prístupu k 
audiovizuálnemu mediálnemu obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13b. „webový prehliadač“ je klientsky 
softvérový program, ktorý umožňuje 
používateľovi prehliadanie webu a prístup 
k údajom a ich zobrazovanie alebo 
interakciu s obsahom hosťovaným na 
serveroch, ktoré sú pripojené k tejto sieti, 
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vrátane samostatných webových 
prehliadačov, ako aj webových 
prehliadačov, ktoré sú integrované alebo 
zabudované do softvéru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13c. „hlasový asistent“ je softvérová 
aplikácia, ktorá poskytuje možnosti 
hlasového dialógu s používateľom v 
prirodzenom jazyku a ktorá je 
sprostredkovateľom medzi koncovými 
používateľmi a komerčnými používateľmi 
prostredníctvom ponuky hlasových 
aplikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13d. „hybridná televízia“ je televízny 
prijímač pripojený k internetu, ktorý 
používateľovi umožňuje vykonávať online 
činnosti vrátane streamovania hudby a 
videa alebo prezerania obrázkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 338
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13e. „kolaboratívne hospodárstvo“ sa 
týka obchodných modelov, v ktorých sú 
činnosti uľahčované kolaboratívnymi 
platformami, ktoré vytvárajú otvorený trh 
na dočasné používanie tovaru alebo 
služieb poskytovaných často súkromnými 
osobami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „doplnková služba“ je služba 
poskytovaná v kontexte základných 
platformových služieb alebo spolu s nimi 
vrátane platobných služieb vymedzených v 
článku 4 bode 3 smernice (EÚ) 2015/2366 
a technických služieb na podporu 
poskytovania platobných služieb v zmysle 
článku 3 písm. j) smernice (EÚ) 
2015/2366, logistických, identifikačných 
alebo reklamných služieb;

14. „doplnková služba“ je služba 
poskytovaná v kontexte základných 
platformových služieb alebo spolu s nimi 
vrátane platobných služieb vymedzených v 
článku 4 bode 3 smernice (EÚ) 2015/2366 
a technických služieb na podporu 
poskytovania platobných služieb v zmysle 
článku 3 písm. j) smernice (EÚ) 
2015/2366, logistických služieb, služieb 
doručovania balíkov vymedzených v 
článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. 2018/644, nákladných, identifikačných 
alebo reklamných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Roberts Zīle
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. „komerčný používateľ“ je každá 
fyzická alebo právnická osoba konajúca v 
rámci svojej obchodnej alebo odbornej 
činnosti, ktorá využíva základné 
platformové služby na poskytovanie alebo 
pri poskytovaní tovaru alebo služieb 
koncovým používateľom;

17. „komerčný používateľ“ je každá 
fyzická alebo právnická osoba konajúca v 
rámci svojej obchodnej alebo odbornej 
činnosti, ktorá využíva základné 
platformové služby na základe zmluvného 
vzťahu s poskytovateľom týchto služieb na 
poskytovanie alebo pri poskytovaní tovaru 
alebo služieb koncovým používateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. „komerční používatelia malých 
tlačových publikácií“ sú každá fyzická 
alebo právnická osoba konajúca v rámci 
svojej obchodnej alebo odbornej činnosti, 
ktorá využíva základné platformové služby 
na poskytovanie alebo pri poskytovaní 
tlačových publikácií a ktorá sa kvalifikuje 
ako mikropodnik alebo malý podnik v 
zmysle prílohy k odporúčaniu 
2003/361/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. „poradie“ je relatívna dôležitosť 
pripisovaná tovaru alebo službám 
ponúkaným prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb alebo online 
služieb sociálnej siete, alebo relevantnosť 
pripisovaná výsledkom vyhľadávania 
internetovými vyhľadávačmi, ako ich 
poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb, online 
služieb sociálnej siete alebo internetových 
vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú 
alebo oznamujú, bez ohľadu na technické 
prostriedky použité na takúto prezentáciu, 
usporiadanie alebo oznamovanie;

18. „poradie“ je relatívna dôležitosť 
pripisovaná tovaru alebo službám 
ponúkaným alebo poskytovaným 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb, operačných 
systémov, služieb platformy na zdieľanie 
videí, webových prehliadačov alebo online 
služieb sociálnej siete, alebo relevantnosť 
pripisovaná výsledkom vyhľadávania 
internetovými vyhľadávačmi, ako ich 
poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb, operačných 
systémov, služieb platformy na zdieľanie 
videí, webových prehliadačov, online 
služieb sociálnej siete alebo internetových 
vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú 
alebo oznamujú, bez ohľadu na technické 
prostriedky použité na takúto prezentáciu, 
usporiadanie alebo oznamovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. „poradie“ je relatívna dôležitosť 
pripisovaná tovaru alebo službám 
ponúkaným prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb alebo online 
služieb sociálnej siete, alebo relevantnosť 
pripisovaná výsledkom vyhľadávania 
internetovými vyhľadávačmi, ako ich 
poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb, online 
služieb sociálnej siete alebo internetových 
vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú 
alebo oznamujú, bez ohľadu na technické 
prostriedky použité na takúto prezentáciu, 
usporiadanie alebo oznamovanie;

18. „poradie“ je relatívna dôležitosť 
pripisovaná tovaru alebo službám 
ponúkaným alebo poskytovaným 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb, služieb 
platforiem na zdieľanie videí, operačných 
systémov, webových prehliadačov alebo 
online služieb sociálnej siete, alebo 
relevantnosť pripisovaná výsledkom 
vyhľadávania internetovými 
vyhľadávačmi, ako ich poskytovatelia 
takýchto služieb prezentujú, usporadúvajú 
alebo oznamujú, bez ohľadu na technické 
prostriedky použité na takúto prezentáciu, 
usporiadanie alebo oznamovanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18a. „výsledky vyhľadávania“ sú 
akékoľvek informácie v akomkoľvek 
formáte vrátane textov, grafiky, hlasových 
alebo iných výstupov, ktoré v reakcii na 
písomný alebo hlasový príkaz na 
vyhľadávanie a v súvislosti s ním vráti 
poskytovateľ základných platformových 
služieb, bez ohľadu na to, či tieto 
informácie predstavujú organický 
výsledok vyhľadávania, platený výsledok 
vyhľadávania, priamu odpoveď alebo 
akýkoľvek produkt, službu alebo 
informácie ponúkané v súvislosti 
s organickými výsledkami vyhľadávania, 
zobrazené popri organických výsledkoch 
vyhľadávania alebo čiastočne alebo úplne 
začlenené do výsledkov organického 
vyhľadávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. „profilovanie“ je akákoľvek forma 
automatizovaného spracúvania osobných 
údajov v zmysle vymedzenia v článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en



PE696.538v01-00 20/142 AM\1238609SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 346
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21b. „súhlas“ dotknutej osoby je 
akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný prejav vôle 
dotknutej osoby v zmysle vymedzenia 
v článku 4 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21c. „prenosnosť údajov“ je účinná 
prenosnosť údajov, ako sa uvádza v 
článku 6 ods. 1 písm. h) tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „platobné agregačné služby“ sú 
technické služby v zmysle článku 3 písm. 
j) smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2366, ktoré koncovým 
používateľom umožňujú zaznamenávať a 
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vykonávať platobné služby v zmysle 
článku 4 ods. 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, ktoré 
poskytujú rôzni poskytovatelia platobných 
služieb na základe zmluvného vzťahu 
medzi poskytovateľom platobných 
agregačných služieb a poskytovateľmi 
tretích strán, ktorých platobné služby sú 
agregované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „služby agregácie platieb“ sú 
technické služby v zmysle článku 3 písm. 
j) smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2366, ktoré umožňujú 
koncovým používateľom registrovať sa a 
vykonávať platobné služby v zmysle 
článku 4 ods. 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 na 
základe zmluvného vzťahu medzi 
poskytovateľom služieb agregácie platieb 
a poskytovateľmi tretích strán, ktorých 
platobné služby sú agregované;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 350
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „výsledky vyhľadávania“ sú 
akékoľvek informácie predložené v 
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akomkoľvek formáte vrátane textov, 
grafiky, videí, hlasových alebo iných 
výstupov, ktoré sa vrátia v reakcii na 
akýkoľvek písomný, hlasový alebo 
podobný príkaz na vyhľadávanie 
a v súvislosti s ním, bez ohľadu na to, či 
tieto informácie predstavujú organický 
výsledok vyhľadávania, platený výsledok 
vyhľadávania, priamu odpoveď alebo 
akýkoľvek produkt, službu alebo 
informácie ponúkané v súvislosti 
s organickými výsledkami vyhľadávania, 
zobrazené popri výsledkoch vyhľadávania 
rozhrania alebo čiastočne alebo úplne 
začlenené do výsledkov vyhľadávania 
rozhrania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „webové prehliadače“ sú softvéry, 
ktoré používatelia osobných počítačov, 
mobilných zariadení alebo iných 
zariadení používajú na prístup k 
webovému obsahu hosťovanému na 
serveroch pripojených na siete, ako je 
internet;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 352
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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23a. „poskytovateľ základnej 
platformovej služby“ je subjekt alebo 
subjekty alebo ich časť bez ohľadu na ich 
právnu formu, ktoré poskytujú akúkoľvek 
zo základných platformových služieb 
uvedených v odseku 2 obchodným 
používateľom alebo koncovým 
používateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „súhlas“ dotknutej osoby je 
akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný prejav vôle 
dotknutej osoby v zmysle vymedzenia 
v článku 4 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „osoby so zdravotným 
postihnutím“ sú osoby v zmysle článku 3 
ods. 1 smernice (EÚ) 2019/882;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 355
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23b. „hlasoví asistenti“ sú softvérové 
aplikácie vybavené schopnosťou 
hlasového dialógu s používateľom v 
prirodzenom jazyku, ktoré slúžia ako 
sprostredkovatelia medzi konečnými 
používateľmi a komerčnými používateľmi 
ponúkajúcimi hlasové aplikácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 356
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23b. „profilovanie“ je akákoľvek forma 
automatizovaného spracúvania osobných 
údajov v zmysle vymedzenia v článku 4 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 Označenie strážcov prístupu 3 Získanie statusu strážcov prístupu

Or. en
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Odôvodnenie

Poskytovatelia základných platformových služieb, ktorí spĺňajú určité kvantitatívne prahové 
hodnoty, sa automaticky považujú za strážcov prístupu. Keďže kvantitatívne prahové hodnoty 
sú objektívne požiadavky, nie je potrebné ďalšie určenie Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 358
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ základných 
platformových služieb sa označí za strážcu 
prístupu, ak:

1. Poskytovateľ základných 
platformových služieb sa označí za strážcu 
prístupu, ak sa uplatňujú dve z týchto 
kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ základných 
platformových služieb sa označí za strážcu 
prístupu, ak:

1. Poskytovateľ základných 
platformových služieb je strážca prístupu, 
ak:

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia základných platformových služieb, ktorí spĺňajú určité kvantitatívne prahové 
hodnoty, sa automaticky považujú za strážcov prístupu. Keďže kvantitatívne prahové hodnoty 
sú objektívne požiadavky, nie je potrebné ďalšie určenie Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 360
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prevádzkuje základnú platformovú 
službu, ktorá slúži ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom a

b) prevádzkuje základnú platformovú 
službu, ktorá slúži ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom alebo koncových 
používateľov k iným koncovým 
používateľom alebo komerčným 
používateľom a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prevádzkuje základnú platformovú 
službu, ktorá slúži ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom a

b) prevádzkuje základnú platformovú 
službu, ktorá slúži ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov k iným 
koncovým používateľom a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) má zakorenené a trvalé postavenie 
vo svojich činnostiach alebo je možné 
predpokladať, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti.

c) má zakorenené a trvalé postavenie 
vo svojich činnostiach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Predpokladá sa, že poskytovateľ 
základných platformových služieb spĺňa:

2. Usudzuje sa, že poskytovateľ 
základných platformových služieb spĺňa:

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia základných platformových služieb, ktorí spĺňajú určité kvantitatívne prahové 
hodnoty, sa automaticky považujú za strážcov prístupu. Keďže kvantitatívne prahové hodnoty 
sú objektívne požiadavky, nie je potrebné ďalšie určenie Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 364
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 
miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v troch členských štátoch;

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 
5 miliárd EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
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Eva Maydell, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 
miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v troch členských štátoch;

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 
miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v dvoch členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 
miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v troch členských štátoch;

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 
5 miliárd EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v jednom členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
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hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 367
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 
miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v troch členských štátoch;

a) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. a), ak podnik, ku ktorému patrí, 
dosiahol ročný obrat v EHP v posledných 
troch účtovných obdobiach najmenej 
5 miliárd EUR, alebo ak priemerná trhová 
kapitalizácia alebo zodpovedajúca 
objektívna trhová hodnota podniku, ku 
ktorému patrí, v poslednom účtovnom 
období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a 
poskytuje základnú platformovú službu 
najmenej v dvoch členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 45 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 45 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii; aktívni 
mesační koncoví používatelia a aktívni 
roční komerční používatelia sa merajú 
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s prihliadnutím na ukazovatele stanovené 
v prílohe k tomuto nariadeniu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 369
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 45 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje jednu alebo viaceré 
základné platformové služby, ktoré spolu 
mali v poslednom účtovnom období viac 
ako 30 miliónov aktívnych mesačných 
koncových používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii alebo viac ako 10 
000 aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 45 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje jednu alebo viaceré 
základné platformové služby, ktoré spolu 
mali počas posledného účtovného obdobia 
viac ako 23 miliónov aktívnych mesačných 
koncových používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 7 000 
komerčných používateľov usadených v 
Únii ročne;

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 371
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 45 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

b) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. b), ak poskytuje základnú 
platformovú službu, ktorá mala v 
poslednom účtovnom období viac ako 20 
miliónov aktívnych mesačných koncových 
používateľov usadených alebo 
nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 7 000 
aktívnych ročných komerčných 
používateľov usadených v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na účely prvého pododseku sa za počet 
aktívnych mesačných koncových 
používateľov považuje priemerný mesačný 
počet aktívnych koncových používateľov 
v priebehu najdlhšej časti posledného 
účtovného obdobia;

na účely prvého pododseku sa za počet 
aktívnych mesačných koncových 
používateľov považuje priemerný mesačný 
počet aktívnych koncových používateľov 
v priebehu posledného účtovného obdobia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 373
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na účely prvého pododseku sa za počet 
aktívnych mesačných koncových 
používateľov považuje priemerný mesačný 
počet aktívnych koncových používateľov 
v priebehu najdlhšej časti posledného 
účtovného obdobia;

na účely prvého pododseku sa za počet 
aktívnych mesačných koncových 
používateľov považuje priemerný mesačný 
počet aktívnych koncových používateľov 
v priebehu posledného účtovného obdobia;

Or. en

Odôvodnenie

Vypustením sa znižuje nejasnosť.

Pozmeňujúci návrh 374
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 
v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných troch účtovných období.

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 
v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných dvoch účtovných období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 
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v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných troch účtovných období.

v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných dvoch účtovných období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 
v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných troch účtovných období.

c) požiadavku uvedenú v odseku 1 
písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené 
v písmene b) dosiahnuté v každom z 
posledných dvoch účtovných období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, 
ktorá dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 
písm. b).

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
považuje sa za strážcu prístupu a plní 
všetky svoje povinnosti podľa súčasného 
nariadenia.
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Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 378
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2. Oznámenie sa aktualizuje 
vzhľadom na iné základné platformové 
služby najneskôr do troch mesiacov po 
tom, ako tieto služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2. Ak 
základné platformové služby po oznámení 
klesnú pod tieto prahové hodnoty, 
poskytovateľ to oznámi Komisii do troch 
mesiacov po tom, ako sa tieto prahové 
hodnoty prestanú uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii bezodkladne a 
najneskôr do jedného mesiaca od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do dvoch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
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prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do troch mesiacov od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol všetky 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
oznámi to Komisii do 10 dní od 
dosiahnutia týchto prahových hodnôt a 
poskytne jej príslušné informácie uvedené 
v odseku 2. Uvedené oznámenie musí 
obsahovať príslušné informácie podľa 
odseku 2 za každú zo základných 
platformových služieb poskytovateľa, ktorá 
dosiahla prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2 písm. b). Oznámenie sa 
aktualizuje vždy, keď iné základné 
platformové služby samostatne dosiahnu 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. 
b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný poskytovateľ základných 
platformových služieb neoznámi 
informácie požadované podľa tohto 
odseku, nebráni to Komisii v tom, aby 
týchto poskytovateľov kedykoľvek 

vypúšťa sa
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označila za strážcov prístupu podľa 
odseku 4.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 383
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný poskytovateľ základných 
platformových služieb neoznámi 
informácie požadované podľa tohto 
odseku, nebráni to Komisii v tom, aby 
týchto poskytovateľov kedykoľvek 
označila za strážcov prístupu podľa 
odseku 4.

Ak sa Komisia domnieva, že podnik 
poskytujúci základné platformové služby 
spĺňa všetky prahové hodnoty uvedené v 
odseku 2, ale neoznámil informácie 
požadované podľa prvého pododseku tohto 
odseku, Komisia požiada tento podnik v 
súlade s článkom 19, aby do 30 dní 
poskytol príslušné informácie týkajúce sa 
kvantitatívnych prahových hodnôt 
uvedených v odseku 2. Ak podnik 
poskytujúci základné platformové služby 
nesplní žiadosť Komisie podľa článku 19, 
nebráni to Komisii v tom, aby tento podnik 
označila za strážcu prístupu na základe 
akýchkoľvek iných informácií, ktoré má 
Komisia k dispozícii. Ak podnik 
poskytujúci základné platformové služby 
žiadosť splní, Komisia uplatní postup 
stanovený v odseku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Ondřej Kovařík
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný poskytovateľ základných 
platformových služieb neoznámi 
informácie požadované podľa tohto 
odseku, nebráni to Komisii v tom, aby 
týchto poskytovateľov kedykoľvek 
označila za strážcov prístupu podľa odseku 
4.

Ak príslušný poskytovateľ základných 
platformových služieb neoznámi 
informácie požadované podľa tohto 
odseku, nebráni to Komisii v tom, aby 
týchto poskytovateľov kedykoľvek 
označila za strážcov prístupu podľa odseku 
4 alebo prijala rozhodnutie podľa článku 
7 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie 
toho, že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

vypúšťa sa

Ak strážca prístupu predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky 
odseku 1, Komisia uplatní odsek 6 s 
cieľom posúdiť, či sú splnené kritériá 
uvedené v odseku 1.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 386
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie 
toho, že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 1 a 2, za strážcu 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 prijme 
rozhodnutie a označí poskytovateľa 
základných platformových služieb, ktorý 
dosiahol všetky prahové hodnoty uvedené 
v odseku 2, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
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svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 40 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 60 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 

4. Komisia bez zbytočného odkladu a 
najneskôr 30 dní po doručení úplných 
informácií uvedených v odseku 3 označí 
poskytovateľa základných platformových 
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služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

služieb, ktorý dosiahol všetky prahové 
hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu 
prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo 
svojom oznámením nepredloží dostatočne 
podložené argumenty na preukázanie toho, 
že za okolností, za ktorých príslušná 
základná platformová služba funguje, a s 
ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 
nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak strážca prístupu predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky 
odseku 1, Komisia uplatní odsek 6 s 
cieľom posúdiť, či sú splnené kritériá 
uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak strážca prístupu predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky 
odseku 1, Komisia uplatní odsek 6 s 
cieľom posúdiť, či sú splnené kritériá 
uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 392
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak strážca prístupu predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky 
odseku 1, Komisia uplatní odsek 6 s 
cieľom posúdiť, či sú splnené kritériá 
uvedené v odseku 1.

Ak strážca prístupu predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky 
odseku 1, Komisia posúdi v rámci lehôt 
stanovených v prvom pododseku 
argumenty poskytnuté strážcom prístupu s 
cieľom preukázať, že nespĺňa kvalitatívne 
požiadavky odseku 1.

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý dosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
nariadené Komisiou a toto nesplnenie 
povinnosti pretrváva po tom, ako bol 
poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 37 s 
cieľom spresniť metodiku na určenie 
toho, či sú kvantitatívne prahové hodnoty 
stanovené v odseku 2 dosiahnuté, a v 
prípade potreby ju pravidelne 
prispôsobovať trhovému a 
technologickému vývoju, najmä pokiaľ 
ide o prahovú hodnotu uvedenú v odseku 
2 písm. a).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže v súlade s postupom 
stanoveným v článku 15 označiť za strážcu 
prístupu ktoréhokoľvek poskytovateľa 
základných platformových služieb, ktorý 
spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 
1, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty 
uvedené v odseku 2, alebo predložil 
dostatočne podložené argumenty v súlade 
s odsekom 4.

6. Komisia môže v súlade s postupom 
stanoveným v článku 15 označiť za strážcu 
prístupu ktoréhokoľvek poskytovateľa 
základných platformových služieb, ktorý 
spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 
1, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty 
uvedené v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže v súlade s postupom 
stanoveným v článku 15 označiť za strážcu 

6. Komisia môže v súlade s postupom 
stanoveným v článku 15 označiť za strážcu 
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prístupu ktoréhokoľvek poskytovateľa 
základných platformových služieb, ktorý 
spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 
1, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty 
uvedené v odseku 2, alebo predložil 
dostatočne podložené argumenty v súlade 
s odsekom 4.

prístupu ktoréhokoľvek poskytovateľa 
základných platformových služieb, ktorý 
spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 
1, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty 
uvedené v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť, aby boli všetky príslušné podniky určené za strážcov prístupu, by sa mali 
znížiť kvantitatívne prahové hodnoty. Ak strážca prístupu spĺňa všetky uvedené číselné 
hodnoty, mal by sa automaticky považovať za strážcu prístupu. Nemal by byť potrebný žiadny 
ďalší postup „označovania“.

Pozmeňujúci návrh 396
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb;

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ako aj ich podiel na trhu, ktorý sa 
týka ich základných platformových 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
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služieb; služieb, skutočný alebo potenciálny podiel 
na trhu a dominantné postavenie na 
príslušných trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb;

a) veľkosť, vrátane obratu a trhovej 
kapitalizácie, činnosti a postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, pri zohľadnení akejkoľvek 
zamýšľanej koncentrácie v súlade s 
článkom 12 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) počet komerčných používateľov 
závislých od základnej platformovej služby 
na oslovenie koncových používateľov a 
počet koncových používateľov;

b) počet komerčných používateľov 
závislých od základnej platformovej služby 
na oslovenie koncových používateľov a 
počet koncových používateľov a 
dostupnosť alternatívnych spôsobov pre 
komerčných používateľov na oslovenie 
koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
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Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) odkázanosť komerčných alebo 
koncových používateľov na dodávateľa;

e) odkázanosť komerčných alebo 
koncových používateľov na dodávateľa a 
ich schopnosť využívať podobné služby 
súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) odkázanosť komerčných alebo 
koncových používateľov na dodávateľa;

e) zakorenený nedostatok výberu, 
odkázanosť komerčných alebo koncových 
používateľov na dodávateľa alebo 
závislosť od neho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) kontrola ekosystémov platforiem 
zo strany podniku prostredníctvom 
poskytovania rôznych základných 
platformových služieb;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 403
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podmienky prístupu k údajom 
relevantným z hľadiska hospodárskej 
súťaže pre potenciálnych vyzývateľov;

Or. de

Odôvodnenie

Prístup k údajom umožňuje potenciálnym vyzývateľom vstúpiť na trh, znižuje sa ním teda 
prekážka vstupu, a preto je relevantný pre udržateľnú hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 404
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) iné štrukturálne trhové 
charakteristiky.

f) iné štrukturálne charakteristiky 
obchodu alebo služieb relevantné z 
hľadiska trhu, napríklad konglomerátna 
podniková štruktúra alebo vertikálna 
integrácia podniku poskytujúceho 
základné platformové služby, napríklad 
umožňujúce krížové subvencovanie alebo 
kombináciu údajov z rôznych zdrojov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 405
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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f) iné štrukturálne trhové 
charakteristiky.

f) iné štrukturálne trhové 
charakteristiky vrátane toho, či v rámci 
toho istého podniku existujú iní strážcovia 
prístupu identifikovaní podľa odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) využitie dátovej gramotnosti na 
koordináciu, organizáciu a kontrolu 
celého súboru činností a zapojených 
subjektov, ktoré sa často označujú ako 
digitálne ekosystémy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci podniku, do ktorého patrí 
poskytovateľ základných platformových 
služieb, nie sú identifikovaní iní 
strážcovia prístupu podľa odseku 2, 
uvedené prvky môžu iba výnimočne 
umožniť určenie takéhoto poskytovateľa 
základných platformových služieb za 
strážcu prístupu v súlade s postupom 
stanoveným v článku 15. Pri tomto 
postupe sa zohľadní aj to, či v rámci 
podniku existujú iní strážcovia prístupu 
identifikovaní podľa odseku 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 408
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vykonávaní svojho posúdenia Komisia 
zohľadní predvídateľný vývoj týchto 
prvkov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý dosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý dosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý dosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu.

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý dosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
nariadené Komisiou a toto nesplnenie 
povinnosti pretrváva po tom, ako bol 
poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
nariadené Komisiou, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
nariadené Komisiou a toto nesplnenie 
povinnosti pretrváva po tom, ako bol 
poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
výrazne nedodržiava vyšetrovacie 
opatrenia nariadené Komisiou a toto 
nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, 
ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne 
prahové hodnoty uvedené v odseku 2, 
nedodržiava vyšetrovacie opatrenia 
nariadené Komisiou a toto nesplnenie 
povinnosti pretrváva po tom, ako bol 
poskytovateľ vyzvaný, aby splnil 
požiadavky v primeranej lehote a predložil 
pripomienky, Komisia je oprávnená 
označiť tohto poskytovateľa za strážcu 
prístupu na základe dostupných faktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade každého strážcu prístupu 
označeného podľa odseku 4 alebo 6 
Komisia identifikuje príslušný podnik, ku 
ktorému patrí, a uvedie zoznam 
príslušných základných platformových 
služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho 
istého podniku a ktoré samostatne slúžia 
ako dôležitá brána prístupu komerčných 
používateľov ku koncovým používateľom, 
ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).

7. V prípade každého strážcu prístupu 
označeného podľa odseku 4 alebo 6 
Komisia identifikuje príslušný podnik, ku 
ktorému patrí, a uvedie zoznam 
príslušných základných platformových 
služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho 
istého podniku a ktoré samostatne slúžia 
ako dôležitá brána prístupu komerčných 
používateľov ku koncovým používateľom, 
ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).

Pre každú identifikovanú základnú 
platformovú službu Komisia určí, ktoré z 
povinností uvedených v článkoch 5 a 6 
musí strážca prístupu splniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade každého strážcu prístupu 
označeného podľa odseku 4 alebo 6 
Komisia identifikuje príslušný podnik, ku 
ktorému patrí, a uvedie zoznam 
príslušných základných platformových 
služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho 
istého podniku a ktoré samostatne slúžia 
ako dôležitá brána prístupu komerčných 
používateľov ku koncovým používateľom, 
ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).

7. V prípade každého strážcu prístupu 
označeného podľa odseku 4 alebo 6 
Komisia v lehote stanovenej v odseku 4 
identifikuje príslušný podnik, ku ktorému 
patrí, a uvedie zoznam príslušných 
základných platformových služieb, ktoré sa 
poskytujú v rámci toho istého podniku a 
ktoré samostatne slúžia ako dôležitá brána 
prístupu komerčných používateľov a 
koncových používateľov ku koncovým 
používateľom, ako sa uvádza v odseku 1 
písm. b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade každého strážcu prístupu 
označeného podľa odseku 4 alebo 6 
Komisia identifikuje príslušný podnik, ku 
ktorému patrí, a uvedie zoznam 
príslušných základných platformových 
služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho 
istého podniku a ktoré samostatne slúžia 
ako dôležitá brána prístupu komerčných 
používateľov ku koncovým používateľom, 
ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).

7. V prípade každého strážcu prístupu 
podľa odseku 1 alebo určeného podľa 
odseku 6 Komisia identifikuje príslušný 
podnik, ku ktorému patrí, a uvedie zoznam 
príslušných základných platformových 
služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho 
istého podniku a ktoré samostatne slúžia 
ako dôležitá brána prístupu komerčných 
používateľov ku koncovým používateľom, 
ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu oznámi Komisii 
opatrenia, ktoré plánuje vykonať na 
zabezpečenie dodržiavania povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, po zaradení 
základnej platformovej služby do zoznamu 
podľa odseku 7 tohto článku a musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 čo 
najskôr, v každom prípade však najneskôr 
do dvoch mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku. Ak strážca prístupu 
nesplní povinnosti do týchto dvoch 
mesiacov, uplatňujú sa články 25 a 26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
troch mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
troch mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
štyroch mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
šiestich mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

8. Strážca prístupu musí splniť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do 
dvoch mesiacov od zaradenia základnej 
platformovej služby do zoznamu podľa 
odseku 7 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Strážcovi prístupu by sa malo 
brániť vo vstupe na trh základných 
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platformových služieb doplnkových k 
službách, v súvislosti s ktorými bol určený 
za strážcu prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pravidelne a aspoň raz za 
dva roky preskúma, či označení strážcovia 
prístupu naďalej spĺňajú požiadavky 
stanovené v článku 3 ods. 1, alebo či dané 
požiadavky spĺňajú noví poskytovatelia 
základných platformových služieb. 
Pravidelným preskúmaním sa tiež zistí, či 
treba upraviť zoznam dotknutých 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu.

2. Komisia pravidelne a aspoň raz za 
štyri roky preskúma, či v súlade s článkom 
3 ods. 6 označení strážcovia prístupu 
naďalej spĺňajú požiadavky stanovené v 
článku 3 ods. 1, a aspoň každý rok, či dané 
požiadavky spĺňajú noví poskytovatelia 
základných platformových služieb. 
Pravidelným preskúmaním sa tiež zistí, či 
treba upraviť zoznam dotknutých 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu. Preskúmanie nemá na 
povinnosti žiadny odkladný účinok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe tohto preskúmania 
podľa prvého pododseku zistí, že 
skutočnosti, na ktorých sa zakladalo 
označenie poskytovateľov základných 
platformových služieb za strážcov prístupu, 
sa zmenili, prijme zodpovedajúce 
rozhodnutie.

Ak Komisia na základe tohto preskúmania 
podľa prvého pododseku zistí, že 
skutočnosti, na ktorých sa zakladalo 
označenie poskytovateľov základných 
platformových služieb za strážcov prístupu, 
sa zmenili, prijme zodpovedajúce 
rozhodnutie a zverejní ho.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia priebežne uverejňuje a 
aktualizuje zoznam strážcov prístupu a 
zoznam základných platformových služieb, 
v súvislosti s ktorými musia dodržiavať 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6.

3. Komisia priebežne uverejňuje a 
aktualizuje zoznam strážcov prístupu a 
zoznam základných platformových služieb, 
v súvislosti s ktorými musia dodržiavať 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6. 
Komisia uverejní výročnú správu, v ktorej 
uvedie zistenia zo svojich činností 
monitorovania, a predloží ju Európskemu 
parlamentu a Rade Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strážca prístupu v súvislosti s každou zo 
svojich základných platformových služieb 
identifikovaných podľa článku 3 ods. 7:

Strážca prístupu v súvislosti s každou zo 
svojich základných platformových služieb 
a doplnkových služieb identifikovaných 
podľa článku 3 ods. 7 a článku 2 ods. 1 a 
ods. 14:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Raffaele Fitto

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

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679; 

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z ktorejkoľvek zo 
svojich základných platformových služieb 
s osobnými údajmi z akýchkoľvek iných 
základných platformových služieb alebo 
služieb ponúkaných strážcom prístupu 
alebo s osobnými údajmi zo služieb tretích 
strán, ako aj prihlasovania koncových 
používateľov do iných služieb strážcu 
prístupu na účely prepájania osobných 
údajov, pokiaľ koncový používateľ nebol 
oboznámený s konkrétnou voľbou a 
neposkytol svoj súhlas v zmysle článku 6 
ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679, 
a za predpokladu, že vyplývajúce údaje sú 
strážcom prístupu sprístupnené tretím 
stranám, ktoré poskytujú konkurenčné 
reklamné služby, a že v dôsledku toho sa 
na vlastné základné platformové služby 
strážcu prístupu neprenáša žiadna dátová 
výhoda. Strážca prístupu sa môže 
v príslušných prípadoch opierať o právny 
základ uvedený v článku 6 ods. 1 písm. c) 
alebo d) nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ neposkytol svoj súhlas 
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konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679, a 
najmä mu bola predložená účinná 
možnosť výberu konkrétnych účelov, na 
ktoré súhlasí so spracovaním svojich 
osobných údajov, vrátane zdrojov svojich 
osobných údajov, ktoré sa majú prepájať, 
bez toho, aby tento výber ovplyvnil stupeň 
kvality jeho interakcie so základnými 
platformovými službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, sa zdrží toho, aby 
od koncových používateľov a komerčných 
používateľov požadoval zdieľanie údajov 
nad rámec toho, čo je nevyhnutne 
potrebné pre fungovanie služby, v súlade s 
požiadavkami na minimalizáciu údajov 
podľa článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia 
(EÚ) 2016/679, ako aj prihlasovania 
koncových používateľov do iných služieb 
strážcu prístupu na účely prepájania 
osobných údajov, pokiaľ koncový 
používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679; 
;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679, 
a za predpokladu, že výsledné údaje budú 
strážcom prístupu sprístupnené tretím 
stranám, ktoré poskytujú konkurenčné 
reklamné služby, a že výsledkom nebude 
prenesenie výhod založených na údajoch 
na vlastné základné platformové služby 
strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 

a) sa zdrží prepájania a/alebo 
krížového využívania osobných údajov 
získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
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súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679; konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679; 
Konkrétnou voľbou sa nesmie oslabovať 
ani zhoršovať autonómia, rozhodovanie 
alebo výber spotrebiteľov prostredníctvom 
štruktúry, funkcie alebo spôsobu 
fungovania ich online rozhrania alebo 
jeho časti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov bez toho, aby 
bolo dotknuté sprístupnenie údajov tretím 
stranám splnomocneným jedným alebo 
viacerými komerčnými používateľmi na 
účely poskytovania nezávislého merania 
publika s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť trhových podielov a hájiť 
všeobecné a/alebo verejné záujmy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 436
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore 
Lalucq

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

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými 
údajmi zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

a) neprepája osobné údaje získané z 
týchto základných platformových služieb s 
osobnými údajmi iných základných 
platformových služieb, z akýchkoľvek 
iných služieb ponúkaných strážcom 
prístupu alebo zo služieb tretích strán, ako 
ani neprihlasuje komerčných 
používateľov a koncových používateľov 
do iných služieb strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov;

Or. en



AM\1238609SK.docx 65/142 PE696.538v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 440
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z týchto základných 
platformových služieb s osobnými údajmi 
z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných 
strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi 
zo služieb tretích strán, ako aj 
prihlasovania koncových používateľov do 
iných služieb strážcu prístupu na účely 
prepájania osobných údajov, pokiaľ 
koncový používateľ nebol informovaný o 
prepojení a neposkytol svoj súhlas v 
zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 442
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) sa zdrží poskytovania a 
zobrazovania reklamy, ktorá je cielená, 
alebo mikrocielenia na jednotlivcov alebo 
segmenty jednotlivcov na základe ich 
správania, sledovania ich činností alebo 
profilovania v zmysle článku 4 ods. 4 
nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) sa zdrží prepájania osobných 
údajov na reklamné účely alebo na účely 
predpovedania správania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 
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online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán za ceny alebo za podmienok, 
ktoré sa líšia od cien alebo podmienok 
ponúkaných prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb strážcu 
prístupu;

online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán alebo prostredníctvom 
vlastných online služieb alebo 
distribučných kanálov za ceny alebo za 
podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo 
podmienok ponúkaných prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán za ceny alebo za podmienok, 
ktoré sa líšia od cien alebo podmienok 
ponúkaných prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb strážcu 
prístupu;

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán a prostredníctvom vlastných 
online kanálov komerčného používateľa 
na priamy predaj za ceny alebo za 
podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo 
podmienok ponúkaných prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 
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online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán za ceny alebo za podmienok, 
ktoré sa líšia od cien alebo podmienok 
ponúkaných prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb strážcu 
prístupu;

online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán alebo prostredníctvom 
priamych obchodných kanálov za ceny 
alebo za podmienok, ktoré sa líšia od cien 
alebo podmienok ponúkaných 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb strážcu 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán za ceny alebo za podmienok, 
ktoré sa líšia od cien alebo podmienok 
ponúkaných prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb strážcu 
prístupu;

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať samostatne alebo 
prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb tretích strán 
rovnaké produkty alebo služby koncovým 
používateľom za ceny alebo za 
podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo 
podmienok ponúkaných prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcu prístupu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 448
Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní komerčným používateľom 
propagovať ponuky pre koncových 
používateľov získaných prostredníctvom 
základnej platformovej služby a uzatvárať 
zmluvy s týmito koncovými používateľmi 

c) umožní komerčným používateľom 
propagovať ponuky pre koncových 
používateľov získaných prostredníctvom 
základnej platformovej služby a uzatvárať 
zmluvy s týmito koncovými používateľmi 
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bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú 
základné platformové služby strážcu 
prístupu alebo nie, a prostredníctvom 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu umožní koncovým používateľom 
prístup k obsahu, predplateným 
produktom, funkciám alebo iným 
položkám a ich používanie 
prostredníctvom softvérovej aplikácie 
komerčného používateľa, ak koncoví 
používatelia získali tieto položky od 
príslušného komerčného používateľa bez 
toho, aby využívali základné platformové 
služby strážcu prístupu;

bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú 
základné platformové služby strážcu 
prístupu alebo nie, a prostredníctvom 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu umožní koncovým používateľom 
prístup k obsahu, predplateným 
produktom, funkciám alebo iným 
položkám a ich používanie 
prostredníctvom softvérovej aplikácie 
komerčného používateľa, ak koncoví 
používatelia získali tieto položky od 
príslušného komerčného používateľa bez 
toho, aby využívali základné platformové 
služby strážcu prístupu, a neohrozuje 
opatrenia strážcu prístupu určené 
predovšetkým na zaistenie bezpečnosti 
používateľov a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní komerčným používateľom 
propagovať ponuky pre koncových 
používateľov získaných prostredníctvom 
základnej platformovej služby a uzatvárať 
zmluvy s týmito koncovými používateľmi 
bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú 
základné platformové služby strážcu 
prístupu alebo nie, a prostredníctvom 
základných platformových služieb strážcu 
prístupu umožní koncovým používateľom 
prístup k obsahu, predplateným 
produktom, funkciám alebo iným 
položkám a ich používanie 
prostredníctvom softvérovej aplikácie 
komerčného používateľa, ak koncoví 
používatelia získali tieto položky od 
príslušného komerčného používateľa bez 
toho, aby využívali základné platformové 

c) umožní komerčným používateľom 
propagovať ponuky pre koncových 
používateľov a uzatvárať zmluvy s týmito 
koncovými používateľmi bez ohľadu na to, 
či na tento účel využívajú základné 
platformové služby strážcu prístupu alebo 
nie, a prostredníctvom základných 
platformových služieb strážcu prístupu 
umožní koncovým používateľom prístup 
k obsahu, predplateným produktom, 
funkciám alebo iným položkám a ich 
používanie prostredníctvom softvérovej 
aplikácie komerčného používateľa, ak 
koncoví používatelia získali tieto položky 
od príslušného komerčného používateľa 
bez toho, aby využívali základné 
platformové služby strážcu prístupu;
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služby strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie priamo ani nepriamo 
brániť komerčným a koncovým 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať, a to aj 
prostredníctvom mechanizmu 
nahlasovania pre komerčných a 
konečných používateľov stanoveného v 
článku 18b;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 451
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať, a to 
vrátane zmluvných záväzkov medzi 
strážcom prístupu a komerčnými 
používateľmi, ktorí sú treťou stranou;

Or. en



AM\1238609SK.docx 71/142 PE696.538v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 452
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom alebo koncovému 
používateľovi, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci alebo 
vnútroštátnemu súdnemu orgánu 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať, a to ani 
prostredníctvom zmluvných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

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

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie priamo alebo nepriamo 
brániť komerčným používateľom a 
koncovým používateľom, aby 
akémukoľvek príslušnému orgánu verejnej 
moci alebo súdnemu orgánu nahlasovali 
problémy v súvislosti s akoukoľvek 
praktikou strážcov prístupu, ani ich v tom 
obmedzovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
alebo ich v tejto veci obmedzovať;

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, v 
tejto veci ich obmedzovať alebo ich od 
toho odrádzať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesmie brániť komerčným 
používateľom, aby akémukoľvek 
príslušnému orgánu verejnej moci 
nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 

d) nesmie brániť komerčným alebo 
koncovým používateľom, aby 
akémukoľvek príslušnému orgánu verejnej 
moci nahlasovali problémy v súvislosti s 
akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, 
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alebo ich v tejto veci obmedzovať; alebo ich v tejto veci obmedzovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu alebo akékoľvek iné 
doplnkové služby samotného strážcu 
prístupu alebo tretej strany patriacej do 
toho istého podniku, alebo s ňou 
spolupracovali v kontexte služieb, ktoré 
ponúkajú komerční používatelia alebo 
koncoví používatelia využívajúci základné 
platformové služby tohto strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nežiada, aby komerční používatelia 
ani koncoví používatelia používali a 
ponúkali akúkoľvek doplnkovú alebo 
identifikačnú službu samotného strážcu 
prístupu alebo tretích strán patriacich do 
toho istého podniku, alebo s ňou 
spolupracovali v kontexte služieb, ktoré 
ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosť upustiť od požiadavky, aby komerční používatelia používali alebo ponúkali 
identifikačné služby strážcu prístupu v kontexte služieb ponúkaných koncovým používateľom, 
by sa mala rozšíriť na všetky doplnkové služby ponúkané strážcom prístupu vrátane služieb, 
ktoré ponúkajú tretie strany patriace k tomu istému podniku.

Pozmeňujúci návrh 459
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú, platobnú alebo akúkoľvek 
inú doplnkovú službu strážcu prístupu 
alebo s ňou spolupracovali v kontexte 
služieb, ktoré ponúkajú komerční 
používatelia využívajúci základné 
platformové služby tohto strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
akúkoľvek doplnkovú identifikačnú službu 
strážcu prístupu alebo s ňou spolupracovali 
v kontexte služieb, ktoré ponúkajú 
komerční používatelia využívajúci 
základné platformové služby tohto strážcu 
prístupu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 461
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
akúkoľvek doplnkovú službu strážcu 
prístupu alebo s ňou spolupracovali 
v kontexte služieb, ktoré ponúkajú 
komerční používatelia využívajúci 
základné platformové služby tohto strážcu 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
identifikačnú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

e) nesmie žiadať, aby komerční 
používatelia používali a ponúkali 
doplnkovú službu strážcu prístupu alebo 
s ňou spolupracovali v kontexte služieb, 
ktoré ponúkajú komerční používatelia 
využívajúci základné platformové služby 
tohto strážcu prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f



PE696.538v01-00 76/142 AM\1238609SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
akékoľvek iné základné platformové 
služby, ktoré boli identifikované na 
základe článku 3 alebo dosiahli prahové 
hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. 
b), alebo aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie 
do ktorejkoľvek z jeho základných 
platformových služieb identifikovaných na 
základe uvedeného článku;

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
alebo využívali akúkoľvek inú digitálnu 
službu, aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia, registrácie 
alebo používania ktorejkoľvek z jeho 
základných platformových služieb 
identifikovaných na základe článku 3, 
alebo spĺňali prahové hodnoty uvedené v 
článku 3 ods. 2 písm. b) alebo ako 
podmienku na získanie lepšej ceny za 
používanie takýchto základných 
platformových služieb alebo akýchkoľvek 
produktov alebo služieb ponúkaných 
prostredníctvom takejto základnej 
platformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
akékoľvek iné základné platformové 
služby, ktoré boli identifikované na 
základe článku 3 alebo dosiahli prahové 
hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. 
b), alebo aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia alebo 
registrácie do ktorejkoľvek z jeho 
základných platformových služieb 
identifikovaných na základe uvedeného 
článku;

f) nesmie žiadať, aby komerční alebo 
koncoví používatelia využívali akékoľvek 
iné produkty alebo služby strážcu prístupu 
na to, aby využívali ktorúkoľvek z jeho 
základných platformových služieb 
identifikovaných na základe článku 3;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 465
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
akékoľvek iné základné platformové 
služby, ktoré boli identifikované na 
základe článku 3 alebo dosiahli prahové 
hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. 
b), alebo aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie 
do ktorejkoľvek z jeho základných 
platformových služieb identifikovaných na 
základe uvedeného článku;

f) nevyžaduje, aby komerční alebo 
koncoví používatelia používali alebo si 
predplatili akúkoľvek inú službu strážcu 
prístupu na to, aby získali prístup alebo 
možnosť prihlásenia alebo registrácie do 
ktorejkoľvek z jeho základných 
platformových služieb, ani aby dosiahli 
rovnaký výsledok prostredníctvom dizajnu 
výrobkov, ani automaticky prihlásili 
používateľov základnej platformy do 
akýchkoľvek takýchto služieb, ktoré 
vlastní alebo kontroluje strážca prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
akékoľvek iné základné platformové 
služby, ktoré boli identifikované na 
základe článku 3 alebo dosiahli prahové 
hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. 
b), alebo aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie 
do ktorejkoľvek z jeho základných 
platformových služieb identifikovaných na 
základe uvedeného článku;

f) nesmie žiadať, aby si komerční 
alebo koncoví používatelia predplatili 
akékoľvek iné základné platformové 
služby alebo akúkoľvek doplnkovú službu 
alebo aby sa do takýchto služieb 
zaregistrovali na to, aby získali prístup 
alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie 
do ktorejkoľvek z jeho základných 
platformových služieb identifikovaných na 
základe uvedeného článku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 467
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) nesmie vyžadovať prijímanie 
doplňujúcich podmienok, ktoré svojou 
povahou alebo podľa obchodných 
zvyklostí nie sú nijako spojené s 
poskytovaním platformy alebo služby jej 
komerčným používateľom a nie sú 
potrebné na ich poskytovanie;

Or. en

Odôvodnenie

Akt o digitálnych trhoch a článok 5 ods. 1 písm. f) sa v súčasnosti vzťahujú na postup 
oddelenia, pri ktorom sú (komerční) používatelia povinní zaregistrovať sa do jednej služby s 
cieľom využívať inú službu. V akte o digitálnych trhoch sa však musia riešiť ďalšie nekalé 
praktiky platforiem. Napríklad od komerčných používateľov sa môže vyžadovať, aby ponúkali 
svoje služby prostredníctvom predplatenej platformovej služby, aby mohli ponúkať svoje 
služby v bezplatnej platformovej službe. Od používateľov sa môže požadovať, aby na 
sťahovanie aplikácie používali hlasového asistenta, ktorého ponúka platforma strážcu 
prístupu.

Pozmeňujúci návrh 468
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) bezodplatne poskytne každému 
inzerentovi a vydavateľovi, ktorým dodáva 
reklamné služby, kvalitný, štruktúrovaný, 
účinný, nepretržitý prístup v reálnom 
čase, ktorý je rovnocenný prístupu, ktorý 
je prenesený na samotného strážcu 
prístupu, k informáciám o viditeľnosti 
a dostupnosti reklamného portfólia, ako 
aj o podmienkach cenotvorby týkajúcich 
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sa ponúk inzerentov a sprostredkovateľov 
reklamy, o cene, ktorú inzerent alebo 
sprostredkovateľ inzercie a vydavateľ 
platí, ako aj o sume a odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu, a na 
základe, ktorý umožňuje jasné pochopenie 
nákladov na poskytované služby 
a porovnanie s nákladmi na služby tretích 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) bezodplatne poskytne každému 
inzerentovi a vydavateľovi, ktorým dodáva 
reklamné služby, kvalitný, štruktúrovaný, 
účinný, nepretržitý prístup v reálnom 
čase, ktorý je rovnocenný prístupu, ktorý 
je prenesený na samotného strážcu 
prístupu, k informáciám o viditeľnosti 
a dostupnosti reklamného portfólia, ako 
aj o podmienkach cenotvorby týkajúcich 
sa ponúk inzerentov a sprostredkovateľov 
reklamy, o cene, ktorú inzerent alebo 
sprostredkovateľ inzercie platí, ako aj 
o sume a odmene vyplatenej vydavateľovi 
za uverejnenie danej reklamy a za každú 
príslušnú reklamnú službu, ktorú poskytuje 
strážca prístupu, a na základe, ktorý 
umožňuje jasné pochopenie nákladov na 
poskytované služby a porovnanie 
s nákladmi na služby tretích strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
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Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť úplný súbor 
informácií o:

i) cene, ktorú inzerent a vydavateľ platí, 
ako aj o sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú reklamnú službu, ktorú 
poskytuje strážca prístupu, a jej zložkách 
vrátane poplatkov, príplatkov alebo 
zrážok;
ii) metodike výpočtu poplatkov a 
príplatkov vrátane jeho uplatňovania v 
súvislosti s akýmikoľvek ponukami 
predloženými inzerentom a vydavateľom 
pre každú použitú reklamnú službu;
iii) výsledku [ročného] nezávislého auditu 
aukcií pre akékoľvek zosúladenie ponuky 
a dopytu po reklame.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 

g) poskytne individuálnym 
inzerentom a vydavateľom, ktorým dodáva 
reklamné služby, bezodplatný, kvalitný, 
účinný, nepretržitý prístup k informáciám 
v reálnom čase o viditeľnosti 
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vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

a dostupnosti reklamného portfólia, ako 
aj o podmienkach cenotvorby týkajúcich 
sa ponúk inzerentov a sprostredkovateľov 
reklamy, o cene, ktorú inzerent a vydavateľ 
platí, ako aj o sume a odmene vyplatenej 
vydavateľovi a metodike výpočtu 
poplatkov a príplatkov za 
sprostredkovanie reklamy, za uverejnenie 
danej reklamy a za každú príslušnú 
reklamnú službu, ktorú poskytuje strážca 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej 
reklamy a za každú príslušnú reklamnú 
službu, ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) poskytne inzerentovi a 
vydavateľovi, ktorým dodáva reklamné 
služby, na žiadosť:

i) informácie o cene, ktorú daný inzerent 
alebo vydavateľ platí za každú reklamnú 
službu, ktorú poskytuje strážca prístupu 
tomuto inzerentovi alebo vydavateľovi; a
ii) akékoľvek iné informácie potrebné pre 
inzerentov a vydavateľov na posúdenie 
hodnoty poskytovanej služby s výhradou 
nezverejnenia informácií, ktoré by mohli 
ohroziť integritu služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) priebežne a v reálnom čase 
poskytne inzerentom a vydavateľom, 
ktorým dodáva reklamné služby, úplné 
informácie o mechanizmoch a schémach 
cenotvorby na výpočet poplatkov, ako aj o 
cene a poplatkoch, ktoré inzerent a 
vydavateľ platí, vrátane akýchkoľvek 
odpočtov a príplatkov, ako aj o sume alebo 
odmene vyplatenej vydavateľovi za 
uverejnenie danej reklamy a za každú 
príslušnú reklamnú službu, ktorú poskytuje 
strážca prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva cielené 
digitálne reklamné služby založené na 
kontextových informáciách, na ich žiadosť 
informácie o cene, ktorú inzerent a 
vydavateľ platí, ako aj o sume alebo 
odmene vyplatenej vydavateľovi za 
uverejnenie danej reklamy a za každú 
príslušnú reklamnú službu, ktorú poskytuje 
strážca prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o cene, 
ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o 
sume alebo odmene vyplatenej 
vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy 
a za každú príslušnú reklamnú službu, 
ktorú poskytuje strážca prístupu.

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 
služby, na ich žiadosť informácie o 
všetkých necenových kritériách v procese 
aukcie, cene, ktorú inzerent a vydavateľ 
platí, ako aj o sume alebo odmene 
vyplatenej vydavateľovi za uverejnenie 
danej reklamy a za každú príslušnú 
reklamnú službu, ktorú poskytuje strážca 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) okrem povinností podľa 
nariadenia (EÚ)2019/1150 zabezpečí, aby 
bola celá chronológia zmlúv uzatvorených 
medzi strážcom prístupu a komerčným 
používateľom, ako aj všetky 
zodpovedajúce podmienky ľahko 
dostupné pre tohto komerčného 
používateľa vo všetkých fázach 
obchodného vzťahu, a to aj počas 
najmenej piatich rokov po skončení 
vzťahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) umožní komerčným používateľom 
odstúpiť od nových, upravených alebo 
aktualizovaných podmienok 
požadovaných poskytovateľom 
základných platformových služieb, ak 
takéto zmeny podmienok nie sú výsledkom 
existujúcej alebo novej právnej 
požiadavky, a zabezpečí, aby komerční 
používatelia zostali uvedení v základnej 
platformovej službe bez toho, aby došlo k 
obmedzeniu alebo zníženiu úrovne 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) sa zdrží indexovania, stanovovania 
poradia alebo zobrazovania komerčného 
používateľa v rámci základnej 
platformovej služby, ktorá závisí od 
predplatenia, registrácie alebo využívania 
akejkoľvek základnej platformovej služby 
identifikovanej podľa článku 3 alebo od 
toho, či spĺňa prahové hodnoty uvedené v 
článku 3 ods. 2 písm. b);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) nesmie zverejniť a používať citlivé 
informácie získané v rámci reklamnej 
služby na vlastné účely a používať ich na 
iné účely než na plnenie uzavretej zmluvy 
o poskytovaní služieb okrem výnimiek 
stanovených medzi strážcom prístupu 
a jeho zákazníkom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 480
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) nevyužíva súhlas odchylne od 
nariadenia (EÚ) 2016/679 ako právny 
základ na spracovanie osobných údajov s 
cieľom zamerať sa na fyzické osoby na 
účely digitálnej reklamy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) umožňuje koncovým 
používateľom, aby si vo svojom 
operačnom systéme odinštalovali 
akékoľvek predinštalované softvérové 
aplikácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 482
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) sa zdrží akéhokoľvek ďalšieho 
protisúťažného správania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) umožní používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci ich základnej 
platformovej služby bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť strážcu prístupu 
obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu 
ponúkať samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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gb) okrem povinností podľa 
nariadenia (EÚ)2019/1150 zabezpečí, aby 
bola celá chronológia zmlúv uzatvorených 
medzi strážcom prístupu a komerčným 
používateľom, ako aj všetky 
zodpovedajúce podmienky ľahko 
dostupné pre tohto komerčného 
používateľa vo všetkých fázach 
obchodného vzťahu, a to aj počas 
najmenej piatich rokov po skončení 
vzťahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) umožní koncovým používateľom a 
komerčným používateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania a služieb 
sociálnych sietí prístup k službám strážcu 
prístupu a interoperabilitu s týmito 
službami poskytovaním otvorených 
noriem, otvorených protokolov vrátane 
aplikačného programovacieho rozhrania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) nepoužíva žiadne údaje, ktoré boli 
vygenerované vo vzťahu medzi 
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komerčnými používateľmi a koncovými 
používateľmi, ktoré nie sú dostupné aj 
samotnému komerčnému používateľovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú 
verejne dostupné a ktoré generujú aktivity 
týchto komerčných používateľov aj 
koncových používateľov týchto 
komerčných používateľov jeho 
základných platformových služieb alebo 
ktoré poskytujú títo komerční používatelia 
jeho základných platformových služieb 
alebo koncoví používatelia týchto 
komerčných používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) sa zdrží sprístupňovania 
akýchkoľvek údajov, ktoré nie sú verejne 
dostupné, čo môže mať vplyv na výsledok 
reklamných sprostredkovateľských 
služieb, ktoré pochádzajú z jednej 
reklamnej služby strážcu prístupu do 
akejkoľvek inej reklamnej služby 
patriacej rovnakému podniku na inej 
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úrovni reklamného hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) nepredinštaluje žiadne softvérové 
aplikácie v rámci jeho základných 
platformových služieb, pokiaľ tieto 
aplikácie nie sú nevyhnutné z hľadiska 
integrity služby, operačného systému 
alebo zariadenia a tretie strany ich 
technicky nemôžu ponúkať samostatne;

Or. en

Odôvodnenie

Dôkazné bremeno týkajúce sa nevyhnutnosti softvéru musí spočívať výlučne na strážcovi 
prístupu, aby sa zabránilo obchádzaniu poskytovania služieb zvýšením technickej integrácie 
služby s jeho základnou platformovou službou.

Pozmeňujúci návrh 490
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) pri určovaní poradia a v iných 
nastaveniach, ako aj v rámci prístupu 
k službám, funkciám alebo technickým 
rozhraniam a podmienok ich používania 
nesmie zvýhodňovať alebo začleňovať 
služby a produkty, ktoré ponúka samotný 
strážca prístupu alebo akákoľvek tretia 
strana, v porovnaní s podobnými službami 
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alebo produktmi ďalších subjektov, a na 
takéto poradia, zobrazenia alebo 
nastavenia uplatňuje transparentné, 
spravodlivé, primerané a nediskriminačné 
podmienky;

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté z článku 6, pretože tento zákaz si nevyžaduje ďalšiu technickú špecifikáciu.

Pozmeňujúci návrh 491
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti strážcov prístupu, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie spresnenie

Povinnosti strážcov prístupu, pri ktorých je 
pravdepodobné ďalšie technické 
spresnenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú 
verejne dostupné a ktoré generujú aktivity 
týchto komerčných používateľov aj 
koncových používateľov týchto 
komerčných používateľov jeho 
základných platformových služieb, alebo 
ktoré poskytujú títo komerční používatelia 
jeho základných platformových služieb 
alebo koncoví používatelia týchto 

vypúšťa sa
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komerčných používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú 
verejne dostupné a ktoré generujú aktivity 
týchto komerčných používateľov aj 
koncových používateľov týchto 
komerčných používateľov jeho 
základných platformových služieb, alebo 
ktoré poskytujú títo komerční používatelia 
jeho základných platformových služieb 
alebo koncoví používatelia týchto 
komerčných používateľov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté do článku 5, pretože tento zákaz si nevyžaduje ďalšie technické spresnenie.

Pozmeňujúci návrh 494
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 
dostupné a ktoré generujú aktivity týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi a 
poskytovateľmi doplnkových služieb 
nesmie používať žiadne údaje, ktoré nie sú 
verejne dostupné a ktoré generujú aktivity 
týchto komerčných používateľov aj 



PE696.538v01-00 92/142 AM\1238609SK.docx

SK

používateľov jeho základných 
platformových služieb, alebo ktoré 
poskytujú títo komerční používatelia jeho 
základných platformových služieb alebo 
koncoví používatelia týchto komerčných 
používateľov;

koncových používateľov týchto 
komerčných používateľov jeho základných 
platformových služieb, alebo ktoré 
poskytujú títo komerční používatelia jeho 
základných platformových služieb alebo 
koncoví používatelia týchto komerčných 
používateľov, či už priamo, alebo 
akoukoľvek treťou stranou patriacou k 
tomu istému podniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 
dostupné a ktoré generujú aktivity týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 
používateľov jeho základných 
platformových služieb, alebo ktoré 
poskytujú títo komerční používatelia jeho 
základných platformových služieb alebo 
koncoví používatelia týchto komerčných 
používateľov;

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 
dostupné a ktoré generujú aktivity týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 
používateľov jeho základných 
platformových služieb alebo doplnkových 
služieb, alebo ktoré poskytujú títo 
komerční používatelia jeho základných 
platformových služieb alebo koncoví 
používatelia týchto komerčných 
používateľov prostredníctvom základných 
alebo doplnkových platformových služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 496
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 
dostupné a ktoré generujú aktivity týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 
používateľov jeho základných 
platformových služieb, alebo ktoré 
poskytujú títo komerční používatelia jeho 
základných platformových služieb alebo 
koncoví používatelia týchto komerčných 
používateľov;

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 
dostupné a ktoré generujú aktivity týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 
používateľov jeho základných 
platformových služieb, alebo doplnkových 
služieb, ktoré poskytujú títo komerční 
používatelia jeho základných 
platformových služieb alebo koncoví 
používatelia týchto komerčných 
používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho 
základnej platformovej služby bez toho, 
aby bola dotknutá možnosť strážcu 
prístupu obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu 
ponúkať samostatne;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté do článku 5, pretože tento zákaz si nevyžaduje ďalšie technické spresnenie.

Pozmeňujúci návrh 498
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho 
základnej platformovej služby bez toho, 
aby bola dotknutá možnosť strážcu 
prístupu obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu 
ponúkať samostatne;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho základnej 
platformovej služby bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť strážcu prístupu 
obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu 
ponúkať samostatne;

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho základnej 
platformovej služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho základnej 
platformovej služby bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť strážcu prístupu 
obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu ponúkať 
samostatne;

b) už pri prvom použití upozorní 
koncových používateľov na akékoľvek 
predinštalované softvérové aplikácie v 
rámci jeho základnej platformovej služby a 
informuje ich, že je ich možné 
odinštalovať, bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť strážcu prístupu obmedziť takéto 
odinštalovanie softvérových aplikácií, 
pokiaľ sú nevyhnutné z hľadiska 
fungovania operačného systému alebo 
zariadenia a tretie strany ich technicky 
nemôžu ponúkať samostatne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 501
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho základnej 
platformovej služby bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť strážcu prístupu 
obmedziť takéto odinštalovanie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu ponúkať 
samostatne;

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať alebo odstrániť akékoľvek 
predinštalované softvérové aplikácie v 
rámci jeho základnej platformovej služby 
bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
strážcu prístupu obmedziť takéto 
odinštalovanie alebo odstránenie 
softvérových aplikácií, pokiaľ sú 
nevyhnutné z hľadiska fungovania 
operačného systému alebo zariadenia a 
tretie strany ich technicky nemôžu ponúkať 
samostatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu;

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán na rovnocennom základe so 
všetkými ostatnými stranami, ktoré 
používajú operačné systémy daného 
strážcu prístupu alebo s nimi spolupracujú, 
a umožní prístup k týmto softvérovým 
aplikáciám alebo obchodom so 
softvérovými aplikáciami aj inými 
prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
ochranu údajov, bezpečnosť a integritu 
hardvéru alebo operačného systému 
poskytovaného strážcom prístupu. Ak 
strážca prístupu prijme takéto opatrenia, 
poskytne tretej strane, ktorej sa tieto 
opatrenia týkajú, podrobné odôvodnenie a 
obmedzí ich na to, čo môžu preukázať ako 
nevyhnutne potrebné na to, aby sa 
predišlo ohrozeniu integrity hardvéru 
alebo operačného systému poskytovaného 
strážcom prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 

c) umožní a technicky umožní 
komerčným používateľom a koncovým 
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obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu;

používateľom inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní a povolí 
prístup k týmto softvérovým aplikáciám a 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Od koncového používateľa sa 
vyžaduje, aby rozhodol, ktoré aplikácie 
alebo obchod s aplikáciami by mali byť 
prednastavené. Strážcovi prístupu 
nemožno brániť v prijímaní primeraných 
opatrení na zabezpečenie toho, aby 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán 
neohrozovali integritu hardvéru alebo 
operačného systému poskytovaného 
strážcom prístupu za predpokladu, že 
strážca prístupu môže preukázať, že také 
opatrenia sú potrebné, primerané a 
opodstatnené na zabezpečenie integrity 
hardvéru alebo operačného systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
alebo úložísk tretích strán, ktoré používajú 
operačné systémy daného strážcu prístupu 
alebo s nimi spolupracujú, a umožní 
prístup k týmto softvérovým aplikáciám 
alebo obchodom so softvérovými 
aplikáciami alebo úložiskám aj inými 
prostriedkami, než sú základné 
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prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení 
na zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom 
prístupu;

platformové služby daného strážcu 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu;

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu 
bez toho, aby bola dotknutá sloboda 
riadne informovaných spotrebiteľov 
zvoliť si softvérovú aplikáciu alebo 
obchody so softvérovými aplikáciami, 
ktoré uprednostňujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506



AM\1238609SK.docx 99/142 PE696.538v01-00

SK

Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu;

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu 
a nenarúšali úsilie správcu prístupu 
zaistiť bezpečnosť používateľov alebo 
ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 

c) umožní inštaláciu a účinné 
využívanie softvérových aplikácií alebo 
obchodov so softvérovými aplikáciami 
tretích strán, ktoré používajú operačné 
systémy daného strážcu prístupu alebo s 
nimi spolupracujú, a umožní prístup k 
týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami aj 
inými prostriedkami, než sú základné 
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platformové služby daného strážcu 
prístupu. Strážcovi prístupu nemožno 
brániť v prijímaní primeraných opatrení 
na zabezpečenie toho, aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytovaného strážcom prístupu;

platformové služby daného strážcu 
prístupu, pokiaľ strážca prístupu 
nepreukáže, že by to ohrozilo alebo 
narušilo bezpečnosť používateľa, 
ochranu údajov alebo integritu hardvéru 
alebo operačného systému poskytovaného 
strážcom prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné 
podmienky;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté do článku 5, pretože tento zákaz si nevyžaduje ďalšie technické spresnenie.

Pozmeňujúci návrh 509
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 

d) pri určovaní poradia, v oblasti 
prístupu alebo podmienok používania 
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ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

služieb, technických funkcií alebo 
rozhraní nesmie zvýhodňovať služby a 
produkty, ktoré ponúka samotný strážca 
prístupu alebo akákoľvek tretia strana 
patriaca k tomu istému podniku, alebo s 
nimi zaobchádzať odlišne v porovnaní s 
podobnými službami alebo produktmi 
akejkoľvek ďalšej strany, a na takéto 
poradie, prístup, podmienky používania 
služieb, technické funkcie alebo rozhrania 
musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné podmienky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 510
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) pri prehľadávaní, indexovaní, 
určovaní poradia alebo získavaní 
informácií o kritériách pre tieto opatrenia 
nesmie zvýhodňovať služby a produkty, 
ktoré ponúka samotný strážca prístupu 
alebo akákoľvek strana, s ktorou uzavrel 
dohodu, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretích strán, a 
na takéto prehľadávanie, indexovanie a 
poradie musí uplatňovať spravodlivé, 
primerané a nediskriminačné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) nesmie zvýhodňovať služby a 
produkty, ktoré prostredníctvom svojich 
základných platformových služieb ponúka 
samotný strážca prístupu alebo akákoľvek 
tretia strana patriaca k tomu istému 
podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi, ktoré ponúkajú 
tretie strany, a na takéto ponuky musí 
uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné 
podmienky s cieľom zachovať výber 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) pri určovaní poradia a 
zvýhodneným zobrazovaním nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie a zobrazovanie musí 
uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať základné ani doplnkové 
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ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

služby a produkty, ktoré ponúka samotný 
strážca prístupu alebo akákoľvek tretia 
strana patriaca k tomu istému podniku, v 
porovnaní s podobnými službami alebo 
produktmi tretej strany, a na takéto poradie 
musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) pri určovaní poradia nesmie bez 
odôvodnenia zvýhodňovať služby a 
produkty, ktoré ponúka samotný strážca 
prístupu alebo akákoľvek tretia strana 
patriaca k tomu istému podniku, v 
porovnaní s podobnými službami alebo 
produktmi tretej strany, a na takéto poradie 
musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 

d) pri určovaní poradia, zobrazovaní 
alebo predvolených nastaveniach nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
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spravodlivé a nediskriminačné podmienky; na takéto poradie, zobrazovanie alebo 
predvolené nastavenia musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie vrátane zobrazovania 
musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pri určovaní poradia nesmie 
zvýhodňovať služby a produkty, ktoré 
ponúka samotný strážca prístupu alebo 
akákoľvek tretia strana patriaca k tomu 
istému podniku, v porovnaní s podobnými 
službami alebo produktmi tretej strany, a 
na takéto poradie musí uplatňovať 
spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

d) pri určovaní poradia nesmie 
začleňovať alebo zvýhodňovať služby a 
produkty, ktoré ponúka samotný strážca 
prístupu alebo akákoľvek tretia strana, v 
porovnaní s podobnými službami alebo 
produktmi tretej strany, a na takéto poradie 
musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné podmienky;

Or. en
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Odôvodnenie

Existujú iné stimuly, ako „patriť k“ – dohody o provízii, napríklad rozdelenie príjmov.

Pozmeňujúci návrh 518
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zobrazuje vo svojom internetovom 
vyhľadávači, vo svojej online službe 
sociálnych sietí alebo online 
sprostredkovateľských službách reklamy 
alebo vlastné služby strážcu prístupu na 
základe požiadavky koncového 
používateľa, iba ak sú výsledky 
vyhľadávania relevantné, a konkrétne 
a ľahko identifikovateľne informuje 
koncového používateľa o tom, že výsledok 
vyhľadávania pochádza z reklamy alebo 
vlastnej služby strážcu prístupu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 519
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) na stránkach s výsledkami svojej 
základnej platformovej služby poskytne 
dostatočný priestor pre organické výsledky 
vyhľadávania generované 
sprostredkovateľskou službou založenou 
výlučne na relevantnosti v porovnaní s 
výsledkami plateného vyhľadávania alebo 
vlastnými ponukami generovanými 
strážcom prístupu a jasne uvedie 
neobjektívny charakter tejto služby;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) sa zdrží zvýhodňovania pri 
vyhľadávaní akýchkoľvek 
sponzorovaných alebo platených 
výsledkov za online sprostredkovateľské 
služby v porovnaní s organickými, výlučne 
relevantnými online 
sprostredkovateľskými službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) nesmie stanovovať mechanizmy 
ani ukladať podmienky, ktorými by sa 
zhromažďovanie a kombinovanie 
relevantných údajov od koncových 
používateľov alebo získavanie súhlasu pre 
komerčného používateľa s použitím 
takýchto údajov na účely poskytovania 
reklamy založenej na záujmoch v rámci 
základnej platformovej služby viac 
zaťažovali alebo sťažili, ak komerčný 
používateľ spĺňa všetky zákonné 
požiadavky na takúto reklamu, najmä 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 522
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta 
Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

e) nesmie technicky, komerčne alebo 
prevádzkovo obmedzovať schopnosť 
koncových používateľov zmeniť a 
predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iný obsah alebo služby, ku 
ktorým sa má pristupovať prostredníctvom 
služby základnej platformy strážcu 
prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov alebo použitie 
hlasového asistenta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 524
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie technicky obmedzovať 
schopnosť koncových používateľov 
zmeniť a predplatiť si iné softvérové 
aplikácie a služby, ku ktorým sa má 
pristupovať prostredníctvom operačného 
systému strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide 
o výber poskytovateľa služby pripojenia k 
internetu pre koncových používateľov;

e) sa zdrží technických a 
netechnických taktík s cieľom obmedziť 
koncových používateľov zmeniť a 
predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) nesmie technicky obmedzovať e) technicky neobmedzí schopnosť 
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schopnosť koncových používateľov zmeniť 
a predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

koncových používateľov zmeniť a 
predplatiť si iné softvérové aplikácie a 
služby, ku ktorým sa má pristupovať 
prostredníctvom operačného systému 
strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber 
poskytovateľa služby pripojenia k internetu 
pre koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
rovnaký prístup k operačným systémom, 
hardvérovým prvkom a súvisiacim 
softvérovým prvkom, ktoré sú dostupné 
alebo používané pri poskytovaní 
akýchkoľvek doplnkových služieb zo 
strany strážcu prístupu, a interoperabilitu 
s nimi. Takýto prístup by nemal narušiť 
žiadne preukázané opatrenia, ktoré 
zaviedol strážca prístupu na zaistenie 
bezpečnosti používateľov, ochranu údajov 
alebo ochranu integrity hardvéru alebo 
operačného systému poskytovaného 
strážcom prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom f) umožní komerčným používateľom 



PE696.538v01-00 110/142 AM\1238609SK.docx

SK

a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

a poskytovateľom doplnkových služieb 
rovnaký prístup k operačným systémom, 
hardvérovým prvkom a súvisiacim 
softvérovým prvkom, ktoré sú dostupné 
alebo používané pri poskytovaní 
akýchkoľvek doplnkových služieb zo 
strany strážcu prístupu, a interoperabilitu s 
nimi; takéto opatrenia nesmú ohroziť 
opatrenia strážcu prístupu, ktoré majú v 
prvom rade zabezpečiť bezpečnosť 
používateľov a ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) poskytne komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup za spravodlivých a rovnakých 
podmienok k tým istým operačným 
systémom, hardvérom alebo softvérovým 
prvkom, ktoré sú priamo alebo na základe 
dohody o partnerstve dostupné alebo 
používané pri poskytovaní akýchkoľvek 
doplnkových služieb zo strany strážcu 
prístupu, a interoperabilitu s nimi, a pri 
poskytovaní akýchkoľvek základných 
platformových služieb, ak sú takýto 
prístup alebo interoperabilita potrebné na 
poskytovanie doplnkových služieb pre 
základnú platformovú službu strážcu 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom, 
koncovým používateľom a poskytovateľom 
služieb čo najviac technicky podporovaný 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek základných a 
doplnkových služieb zo strany strážcu 
prístupu, a interoperabilitu s nimi, pričom 
poskytne úplné a presné informácie a 
súčasne zaručí vysokú úroveň bezpečnosti 
a ochrany osobných údajov;

Or. en

Odôvodnenie

Interoperabilita je základom pre zabezpečenie súťažeschopnosti, spravodlivosti na trhu a 
dobrých životných podmienok spotrebiteľov, čo výrazne znižuje prekážky vstupu, pretože by 
poskytla konkurentom prístup k existujúcim sieťam a umožnila by im účasť na nich. Táto 
požiadavka by sa preto mala rozšíriť nielen na doplnkové služby, ale aj na základné 
platformové služby.

Pozmeňujúci návrh 531
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi, pokiaľ strážca 
prístupu nie je schopný preukázať, že by 
to ohrozilo jeho úsilie v oblasti ochrany 
bezpečnosti používateľov, ochrany údajov 
alebo integrity ich hardvéru;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi, ak takáto 
interoperabilita nepredstavuje 
neprimeranú technickú prekážku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom základných 
platformových a doplnkových služieb 
rovnaký prístup k tým istým operačným 
systémom, hardvérom alebo softvérovým 
prvkom, ktoré sú dostupné alebo používané 
pri poskytovaní akýchkoľvek základných 
platformových a doplnkových služieb zo 
strany strážcu prístupu, a interoperabilitu 
s nimi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 534
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi. Takýto prístup by 
mal byť bezplatný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom, 
koncovým používateľom a poskytovateľom 
doplnkových alebo základných služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
alebo základných služieb zo strany strážcu 
prístupu, a interoperabilitu s nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb zo strany strážcu prístupu, a 
interoperabilitu s nimi;

f) umožní komerčným používateľom 
a koncovým používateľom a 
poskytovateľom služieb bezodplatný 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek služieb zo strany 
strážcu prístupu, a interoperabilitu s nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom alebo tretím stranám 
splnomocneným inzerentmi a 
vydavateľmi na ich žiadosť a bezodplatne 
účinný prístup v reálnom čase k tým istým 
štruktúrovaným údajom, ktoré sú 
prístupné strážcovi prístupu, na meranie a 
overenie reklám vo formáte, ktorý je 
zlučiteľný s rovnocennými údajmi z iných 
zdrojov s cieľom umožniť, aby inzerenti, 
vydavatelia a/alebo ich dodávatelia 
reklamných technológií, ktorí sú treťou 
stranou, mohli uskutočniť vlastné 
nezávislé meranie a preverenie súboru 
reklám, vrátane agregovaných údajov a 
údajov o výkonnosti, a to spôsobom, ktorý 
inzerentom a vydavateľom umožní 
používať vlastné nástroje na overenie a 
meranie na posúdenie výkonnosti 
základných služieb poskytovaných 
strážcami prístupu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 538
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom alebo tretím stranám 
splnomocneným inzerentmi a 
vydavateľmi na ich žiadosť a bezodplatne 
účinný prístup v reálnom čase k tým istým 
štruktúrovaným údajom, ktoré sú 
prístupné strážcovi prístupu, na meranie a 
overenie reklám vo formáte, ktorý je 
zlučiteľný s rovnocennými údajmi z iných 
zdrojov s cieľom umožniť, aby inzerenti, 
vydavatelia a/alebo ich dodávatelia 
reklamných technológií, ktorí sú treťou 
stranou, mohli uskutočniť vlastné 
nezávislé meranie a preverenie súboru 
reklám vrátane agregovaných údajov a 
údajov o výkonnosti, a to spôsobom, ktorý 
inzerentom a vydavateľom umožní 
používať vlastné nástroje na overenie a 
meranie na posúdenie výkonnosti 
základných služieb poskytovaných 
strážcami prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a priebežne, v 
reálnom čase a bezodplatne prístup k 
svojim nástrojom na meranie výkonnosti a 
zabezpečí úplné zverejnenie a 
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mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

transparentnosť parametrov a údajov 
použitých pri rozhodovaní, vykonávaní a 
meraní sprostredkovateľských služieb.
Strážca prístupu ďalej bezodplatne 
poskytne spoľahlivé, neagregované, 
štruktúrované a úplné údaje, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
vysokokvalitné hodnotenie 
sprostredkovateľských služieb v reálnom 
čase vrátane preverenia súboru reklám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a prostredníctvom vhodného 
rozhrania vysokokvalitného, nepretržitého 
prístupu a používania všetkých informácií 
a údajov v reálnom čase, ktoré inzerenti a 
vydavatelia, nezávislé tretie strany 
potrebujú, aby účinne mohli uskutočniť 
vlastné nezávislé meranie výkonnosti 
svojich služieb a sprostredkovateľských 
služieb, ktoré poskytuje strážca prístupu, 
vrátane preverenia poskytovania 
príslušných reklamných služieb, súboru 
reklám a priraďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom a nezávislým tretím stranám 
povereným inzerentmi a vydavateľmi 
bezodplatne prístup k svojim nástrojom na 
meranie výkonnosti a k spoľahlivým a 
štruktúrovaným údajom, ktoré inzerenti, 
vydavatelia a poverené nezávislé tretie 
strany potrebujú, aby mohli uskutočniť 
vlastné nezávislé preverenie súboru 
reklám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti strážcu prístupu na účely 
cielenej digitálnej reklamy založenej na 
kontextových informáciách a k 
informáciám, ktoré inzerenti a vydavatelia 
potrebujú, aby mohli uskutočniť vlastné 
nezávislé preverenie súboru reklám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, prípadne tretím stranám, 
ktoré oprávnili inzerenti alebo 
vydavatelia, na ich žiadosť a bezodplatne 
prístup k svojim nástrojom na meranie 
výkonnosti a k informáciám, ktoré 
inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby 
mohli uskutočniť vlastné nezávislé 
preverenie súboru reklám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 544
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) vytvára a umožňuje na trvalom 
základe interoperabilitu každého 
technického komponentu používaného 
strážcom prístupu na poskytovanie 
reklamných služieb s každým technickým 
komponentom, ktorý používajú 
poskytovatelia reklamných služieb tretej 
strany; strážca prístupu musí zabezpečiť, 
aby bolo používanie jeho technických 
komponentov komerčným používateľom v 
kombinácii s technickými komponentmi 
poskytovateľa reklamných služieb tretej 
strany možné za rovnakých podmienok, 
aké sa uplatňujú pri poskytovaní 
reklamných služieb. Táto povinnosť 
zahŕňa (nie však výlučne):
i) plynulé prepojenie reklamných 
serverov, platforiem na strane predaja, 
platforiem na strane dopytu, platforiem 
na správu údajov a iných technických 
komponentov používaných v digitálnej 
reklame strážcom prístupu a/alebo 
poskytovateľmi reklamných služieb tretej 
strany prostredníctvom otvorených, plne 
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funkčných a plynulých rozhraní;
ii) povinnosť zákonného sprístupnenia 
cielených informácií vrátane údajov 
spracúvaných podľa nariadenia EÚ 
2016/679; strážca prístupu musí na tento 
účel zabezpečiť, aby koncový používateľ 
dostal konkrétne informácie a/alebo výber 
a v prípade potreby udelil súhlas so 
spracovaním údajov za rovnakých 
podmienok a s rovnakým úsilím, ako 
vynaložil strážca údajov na vlastné účely v 
digitálnej reklame;
iii) povinnosť sprístupniť komerčnému 
používateľovi, ktorý nie je kontrolným 
orgánom podľa článku 3, inventúrny 
súpis ďalšieho predaja na cielenú 
reklamu vytvorenú prostredníctvom 
prevádzky základnej platformovej služby 
alebo súvisiacej služby strážcu prístupu za 
spravodlivé a konkurenčné 
veľkoobchodné ceny a podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti 
údajov v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase;

h) bezodplatne poskytne koncovým 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil koncový používateľ, účinnú 
prenosnosť a interoperabilitu údajov 
poskytovaných koncovým používateľom 
alebo generovaných aktivitami 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa v súvislosti s ich využívaním v 
príslušnej základnej platformovej službe, a 
predovšetkým poskytne nástroje na 
uľahčenie účinnej prenosnosti osobných 
údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane 
osobných údajov získaných 
prostredníctvom jeho činnosti ako 
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koncového používateľa platformových 
služieb v súlade s článkom 20 nariadenia 
(EÚ) 2016/679, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase, 
pričom zabezpečí, aby sa v dôsledku toho 
vlastným základným platformovým 
službám strážcu prístupu nezabezpečila 
žiadna výhoda údajov, v prípade potreby 
aj zavedením obmedzení týkajúcich sa 
vlastného prístupu k takýmto údajom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti 
údajov v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase;

h) bezodplatne poskytne koncovým 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil koncový používateľ, účinnú 
prenosnosť a interoperabilitu údajov, ktoré 
poskytol koncový používateľ alebo ktoré 
generujú jeho aktivity v súvislosti s ich 
využívaním na príslušnej základnej 
platformovej službe vrátane poskytnutia 
bezplatných a technicky dostupných 
nástrojov pre komerčných používateľov 
alebo tretím stranám oprávneným 
komerčným používateľom a koncovými 
používateľmi na uľahčenie účinnej 
prenosnosti a interoperability v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj 
poskytovaním nepretržitého prístupu 
v reálnom čase, pričom sa zabezpečuje, že 
v dôsledku toho sa na vlastné základné 
platformové služby strážcu prístupu 
neprenáša žiadna dátová výhoda, a to ani 
pri prípadnom zavedení obmedzení 
vlastného prístupu k týmto údajom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 547
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to 
aj poskytovaním nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti 
osobných údajov v súlade s nariadením 
(EÚ) 2016/679 a na základe neho, a 
neosobných údajov, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase. 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí technické prostriedky 
prijateľné na zabezpečenie jednoduchého, 
bezpečného a nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to 
aj poskytovaním nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, a to aj vykonávaním vhodných 
technických a organizačných opatrení, 
ktoré generujú aktivity komerčného 
používateľa alebo koncového používateľa 
alebo ktoré sa generujú v kontexte týchto 
aktivít, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov, 
ktoré sú primerané, relevantné a 
obmedzené na to, čo je nevyhnutné v 
súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj 
poskytovaním nepretržitého prístupu v 
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reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to 
aj poskytovaním nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré poskytujú alebo generujú 
aktivity komerčného používateľa alebo 
koncového používateľa, a predovšetkým 
koncovým používateľom bezodplatne 
poskytne nástroje na uľahčenie 
uplatňovania prenosnosti osobných údajov 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a 
neosobných údajov, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity komerčného 
používateľa alebo koncového používateľa, 
a predovšetkým koncovým používateľom 
poskytne nástroje na uľahčenie 
uplatňovania prenosnosti údajov v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj 
poskytovaním nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

h) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré sa poskytujú alebo generujú 
pri aktivitách komerčného používateľa 
alebo koncového používateľa, 
a predovšetkým komerčným používateľom 
a koncovým používateľom bezodplatne 
poskytne nástroje na uľahčenie 
uplatňovania prenosnosti údajov v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj 
poskytovaním nepretržitého prístupu 
v reálnom čase;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 551
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679; ;

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný, štruktúrovaný a nepretržitý 
prístup v reálnom čase zodpovedajúci 
prístupu poskytnutému samotného 
strážcovi prístupu k neagregovaným 
údajom vrátane osobných údajov, ktoré 
títo komerční používatelia a koncoví 
používatelia prostredníctvom základných 
platformových služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb alebo doplnkových 
služieb ponúkaných strážcom prístupu, a 
umožní im tieto údaje používať; na 
žiadosť komerčného používateľa to 
zahŕňa možnosť a potrebné nástroje na 
prístup k údajom a ich analýzu „in-situ“ 
bez prenosu od strážcu prístupu; v prípade 
osobných údajov poskytne prístup len 
vtedy, keď sa koncový používateľ 
rozhodne pre takéto zdieľanie so súhlasom 
v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679, 
pričom zabezpečí, aby sa vlastným 
základným platformovým službám strážcu 
prístupu nezabezpečila žiadna výhoda 
údajov, v prípade potreby aj zavedením 
obmedzení týkajúcich sa vlastného 
prístupu k takýmto údajom. Funkcie na 
poskytovanie informácií a ponúknutie 
možnosti udeliť súhlas by mali byť čo 
najľahšie použiteľné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 552
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679; ;

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný, štruktúrovaný a nepretržitý 
prístup v reálnom čase zodpovedajúci 
prístupu poskytnutému samotného 
strážcovi prístupu k neagregovaným 
údajom vrátane osobných údajov, ktoré 
títo komerční používatelia a koncoví 
používatelia prostredníctvom základných 
platformových služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb alebo doplnkových 
služieb ponúkaných strážcom prístupu, a 
umožní im tieto údaje používať; na 
žiadosť komerčného používateľa to 
zahŕňa možnosť a potrebné nástroje na 
prístup k údajom a ich analýzu „in-situ“ 
bez prenosu od strážcu prístupu; v prípade 
osobných údajov poskytne prístup len 
vtedy, keď sa koncový používateľ 
rozhodne pre takéto zdieľanie so súhlasom 
v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679, 
pričom zabezpečí, aby sa vlastným 
základným platformovým službám strážcu 
prístupu nezabezpečila žiadna výhoda 
údajov, v prípade potreby aj zavedením 
obmedzení týkajúcich sa vlastného 
prístupu k takýmto údajom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných 
údajov poskytne prístup a umožní 
používanie len vtedy, ak priamo súvisia s 
použitím, ktoré vykonal koncový 
používateľ vo vzťahu k produktom alebo 
službám, ktoré príslušný komerčný 
používateľ ponúkal prostredníctvom 
príslušnej základnej platformovej služby, 
a keď sa koncový používateľ rozhodne 
pre takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle 
nariadenia (EÚ) 2016/679; ;

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
neosobným údajom, ktoré títo komerční 
používatelia a koncoví používatelia 
zapojení do produktov alebo služieb 
poskytovaných týmito komerčnými 
používateľmi poskytujú alebo generujú 
v kontexte používania príslušných 
základných platformových služieb, a 
umožní im tieto údaje používať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo 
neagregovaným údajom, ktoré títo 
komerční používatelia a koncoví 

i) poskytne účinnú prenosnosť 
údajov, ktoré generujú aktivity 
komerčného používateľa alebo koncového 
používateľa, a predovšetkým koncovým 
používateľom poskytne nástroje na 
uľahčenie uplatňovania prenosnosti 
údajov v súlade s nariadením (EÚ) 
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používatelia zapojení do produktov alebo 
služieb poskytovaných týmito komerčnými 
používateľmi poskytujú alebo generujú 
v kontexte používania príslušných 
základných platformových služieb, a 
umožní im tieto údaje používať; v prípade 
osobných údajov poskytne prístup a 
umožní používanie len vtedy, ak priamo 
súvisia s použitím, ktoré vykonal koncový 
používateľ vo vzťahu k produktom alebo 
službám, ktoré príslušný komerčný 
používateľ ponúkal prostredníctvom 
príslušnej základnej platformovej služby, 
a keď sa koncový používateľ rozhodne 
pre takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle 
nariadenia (EÚ) 2016/679; ;

2016/679, a to aj poskytovaním 
nepretržitého prístupu v reálnom čase. 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí technické prostriedky 
prijateľné na zabezpečenie jednoduchého, 
bezpečného a nepretržitého prístupu v 
reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 

i) bezodplatne a spôsobom 
prístupným pre používateľov poskytne 
komerčným používateľom a koncovým 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ alebo 
koncový používateľ, účinný, kvalitný a 
nepretržitý prístup v reálnom čase k 
agregovaným a neagregovaným údajom, 
ktoré títo komerční používatelia a koncoví 
používatelia zapojení do produktov alebo 
služieb poskytovaných týmito komerčnými 
používateľmi poskytujú alebo generujú 
v kontexte používania príslušných 
základných platformových služieb, a 
umožní im tieto údaje používať; v prípade 
osobných údajov poskytne so súhlasom 
dotknutej osoby prístup a umožní 
používanie týchto údajov len vtedy, ak 
priamo súvisia s použitím, ktoré vykonal 
koncový používateľ vo vzťahu 
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používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679; ;

k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby v súlade so zásadami 
obmedzenia účelu a minimalizácie údajov, 
a keď sa koncový používateľ rozhodne pre 
takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle 
nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679; ;

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie 
vtedy, ak súvisia s použitím, ktoré vykonal 
koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom základných 
platformových služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 557
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 
čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb alebo doplnkových 
služieb poskytovaných strážcom prístupu, 
a umožní im tieto údaje používať; v 
prípade osobných údajov poskytne prístup 
a umožní používanie len vtedy, ak priamo 
súvisia s použitím, ktoré vykonal koncový 
používateľ vo vzťahu k produktom alebo 
službám, ktoré príslušný komerčný 
používateľ ponúkal prostredníctvom 
príslušnej základnej platformovej služby, a 
keď sa koncový používateľ rozhodne pre 
takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle 
nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 558
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, účinný, 
kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom 

i) bezodplatne poskytne komerčným 
používateľom alebo tretím stranám, ktoré 
oprávnil komerčný používateľ, 
používateľsky ústretový, účinný, kvalitný a 
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čase k agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679; ;

nepretržitý prístup v reálnom čase k 
agregovaným alebo neagregovaným 
údajom, ktoré títo komerční používatelia a 
koncoví používatelia zapojení do 
produktov alebo služieb poskytovaných 
týmito komerčnými používateľmi 
poskytujú alebo generujú v kontexte 
používania príslušných základných 
platformových služieb, a umožní im tieto 
údaje používať; v prípade osobných údajov 
poskytne prístup a umožní používanie len 
vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré 
vykonal koncový používateľ vo vzťahu 
k produktom alebo službám, ktoré 
príslušný komerčný používateľ ponúkal 
prostredníctvom príslušnej základnej 
platformovej služby, a keď sa koncový 
používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie 
so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 
musí anonymizovať osobné údaje v 
údajoch o vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach;

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 
musí anonymizovať osobné údaje v 
údajoch o vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach, za predpokladu, že strážca 
prístupu je schopný preukázať, že 
anonymizované údaje o vyhľadávaní, 
kliknutiach a zobrazeniach boli 
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primerane testované proti možným 
rizikám opätovnej identifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 
musí anonymizovať osobné údaje v 
údajoch o vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach;

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 
musí anonymizovať osobné údaje v 
údajoch o poradí, vyhľadávaní, kliknutiach 
a zobrazeniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 

j) poskytne všetkým tretím stranám 
poskytujúcim internetové vyhľadávače na 
ich žiadosť spravodlivý, primeraný a 
nediskriminačný prístup k údajom o 
poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a 
plateným vyhľadávaním koncovými 
používateľmi na internetových 
vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom 
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musí anonymizovať osobné údaje v 
údajoch o vyhľadávaní, kliknutiach a 
zobrazeniach;

musí náležite zaistiť ochranu bezpečnosti 
používateľov, súkromie, obchodné 
tajomstvá a duševné vlastníctvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) zabezpečí, aby jeho služby vrátane 
používateľských rozhraní boli prístupné 
osobám so zdravotným postihnutím v 
súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 
2019/882;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami označenému podľa článku 3 
tohto nariadenia.

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu a zaobchádzanie na komerčných 
používateľov svojej služby základnej 
platformy, najmä na komerčných 
používateľov svojho obchodu so 
softvérovými aplikáciami, vyhľadávača, 
online platobnej služby alebo online 
služby sociálnej siete označených podľa 
článku 3 tohto nariadenia.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 564
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami označenému podľa článku 3 
tohto nariadenia.

k) musí uplatňovať transparentné, 
spravodlivé a nediskriminačné všeobecné 
podmienky prístupu komerčných 
používateľov k svojmu obchodu so 
softvérovými aplikáciami označenému 
podľa článku 3 tohto nariadenia a prístupu 
komerčných používateľov, ktorí sú MSP 
na danom odvetvovom trhu, k svojim 
internetovým vyhľadávačom a online 
službe sociálnych sietí označeným podľa 
článku 3 tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami označenému podľa článku 3 
tohto nariadenia.

k) musí uplatňovať transparentné, 
spravodlivé a nediskriminačné všeobecné 
podmienky prístupu komerčných 
používateľov a koncových používateľov 
ku ktorejkoľvek zo svojich základných 
platformových služieb predvolene 
vykonávaním vhodných technických a 
organizačných opatrení k svojmu obchodu 
so softvérovými aplikáciami označenému 
podľa článku 3 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
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Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami označenému podľa článku 3 
tohto nariadenia.

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k svojej 
základnej platformovej službe, najmä k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami, svojmu internetovému 
vyhľadávaču a svojim online službám 
sociálnych sietí označeným podľa článku 3 
tohto nariadenia, a zaobchádzania s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
svojmu obchodu so softvérovými 
aplikáciami označenému podľa článku 3 
tohto nariadenia.

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov k 
základným platformovým službám 
označeným podľa článku 3 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) bezodplatne poskytuje komerčným 
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používateľom alebo tretím stranám 
oprávneným komerčným používateľom 
všetky potrebné technické informácie, 
ktoré požadujú na optimalizáciu 
spolupráce svojich produktov alebo 
služieb so základnými platformovými 
službami správcu prístupu, pričom 
zabezpečí, aby mali prístup k rovnakej 
úrovni informácií v rovnakom formáte a v 
rovnakom čase, v akom ho majú vlastné 
osobitné produkty alebo služby správcu 
prístupu, v záujme vzájomnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) bezodplatne poskytuje komerčným 
používateľom alebo tretím stranám 
oprávneným komerčným používateľom 
všetky potrebné technické informácie, 
ktoré požadujú na optimalizáciu 
spolupráce svojich produktov alebo 
služieb so základnými platformovými 
službami správcu prístupu, pričom 
zabezpečí, aby mali prístup k rovnakej 
úrovni informácií v rovnakom formáte a v 
rovnakom čase, v akom ho majú vlastné 
osobitné produkty alebo služby správcu 
prístupu, v záujme vzájomnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) zabezpečí, aby jeho služby vrátane 
používateľských rozhraní boli prístupné 
osobám so zdravotným postihnutím v 
súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 
2019/882. Takisto zabezpečí, aby 
komerční používatelia, ktorí využívajú 
jeho základnú platformovú službu na 
oslovenie spotrebiteľov s ponukou služieb 
a produktov v rámci rozsahu pôsobnosti 
smernice (EÚ) 2019/882, dodržiavali 
požiadavky smernice (EÚ) 2019/882;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) zabezpečí, aby jeho služby vrátane 
používateľských rozhraní boli prístupné 
osobám so zdravotným postihnutím v 
súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 
2019/882. Takisto zabezpečí, aby 
komerční používatelia, ktorí využívajú 
jeho základné platformové služby na 
oslovenie spotrebiteľov s ponukou služieb 
a produktov v rámci rozsahu pôsobnosti 
smernice (EÚ) 2019/882, dodržiavali 
požiadavky smernice (EÚ) 2019/882;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)



PE696.538v01-00 136/142 AM\1238609SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) umožní komerčným používateľom 
podporovať ponuky, a to aj za rôznych 
podmienok, koncovým používateľom 
získané prostredníctvom základnej 
platformovej služby alebo prostredníctvom 
iných kanálov a uzatvárať zmluvy s týmito 
koncovými používateľmi bez ohľadu na 
to, či na tento účel využívajú základné 
platformové služby strážcu prístupu alebo 
nie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) sa zdržiava postupov, ktoré bránia 
možnosti odhlásiť sa zo základnej 
platformovej služby, zatiaľ čo 
predplatenie je veľmi uľahčené. V praxi 
sú oba procesy rovnako náročné pre 
komerčných aj koncových používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) sa v dobrej viere zapája do 
vypracúvania odvetvových noriem v 
súlade s požiadavkami práva 
hospodárskej súťaže s cieľom vypracovať 
protokoly prenosnosti údajov a 
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interoperability, ktoré sú v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, 
a to napríklad vrátane spoločných 
identifikátorov transakcií a spoločných 
identifikačných protokolov používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) sa v dobrej viere zapája do 
vypracúvania odvetvových noriem v 
súlade s požiadavkami práva 
hospodárskej súťaže s cieľom vypracovať 
protokoly prenosnosti údajov a 
interoperability, ktoré sú v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, 
a to vrátane spoločných identifikátorov 
transakcií a spoločných identifikačných 
protokolov používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) sa zdrží zavádzania podprahových 
techník mimo vedomia človeka s cieľom 
podstatne narušiť jeho správanie takým 
spôsobom, ktorý môže viesť k určitým 
voľbám pôsobením na psychologické 
predsudky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kc) sa zdrží dvojitej roly ako 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý poskytuje základnú 
platformovú službu svojim komerčným 
používateľom, a zároveň konkurenta 
týchto komerčných používateľov pri 
poskytovaní rovnakých alebo podobných 
služieb alebo produktov tým istým 
koncovým používateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kc) umožní a povzbudí reklamné 
služby tretích strán, aby spolupracovali s 
reklamnými službami strážcu prístupu za 
primeraných podmienok a nezaťažene 
vrátane konkurenčných technológií a 
služieb, napríklad programovo 
zaručených a hlavných ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kc) umožní a povzbudí reklamné 
služby tretích strán, aby spolupracovali s 
reklamnými službami strážcu prístupu za 
primeraných podmienok a nezaťažene 
vrátane konkurenčných technológií a 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kd) zdrží sa viazania a spájania 
akýchkoľvek odlišných produktov alebo 
služieb, alebo v prípade, že sa spájajú 
rôzne produkty alebo služby, zabezpečí, 
aby sa produkty ponúkali aj oddelene 
komerčným používateľom za primeraných 
podmienok a na nediskriminačnom 
základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kd) zdrží sa viazania a spájania 
akýchkoľvek odlišných produktov alebo 
služieb, alebo v prípade, že sa spájajú 
rôzne produkty alebo služby, zabezpečí, 
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aby sa produkty ponúkali aj oddelene 
komerčným používateľom za primeraných 
podmienok a na nediskriminačnom 
základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kd) zdrží sa akéhokoľvek aktu 
koncentrácie v zmysle článku 3 
nariadenia (ES) č. 139/2004, pokiaľ 
strážca prístupu nepreukáže, že akt 
koncentrácie významne podporuje 
hospodársku súťaž a dobré životné 
podmienky spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ke) umožní poskytovateľom odlišných 
produktov alebo služieb, ktorí sú treťou 
stranou, získať prístup k súboru reklám, 
ktorý je vlastnený a kontrolovaný 
strážcom prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Dotknuté tretie strany, ktoré majú 
oprávnený záujem, by mali byť súčasťou 
regulačného dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 písm. a) údaje, 
ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú 
všetky agregované a neagregované údaje 
generované komerčnými používateľmi, 
ktoré možno v rámci základnej 
platformovej služby strážcu prístupu 
odvodiť z komerčných aktivít komerčných 
používateľov alebo ich zákazníkov alebo 
zozbierať prostredníctvom týchto aktivít.

2. Na účely odseku 1 písm. a) údaje, 
ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú 
všetky agregované a neagregované údaje 
generované komerčnými používateľmi, 
ktoré možno v rámci základnej 
platformovej služby strážcu prístupu 
odvodiť z komerčných aktivít komerčných 
používateľov alebo ich zákazníkov alebo 
zozbierať prostredníctvom týchto aktivít. 
Komisia uverejňuje technické špecifikácie 
pre jednotlivých strážcov prístupu bez 
toho, aby boli dotknuté obchodné 
tajomstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 písm. a) údaje, 2. Na účely odseku 1 písm. a) údaje, 
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ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú 
všetky agregované a neagregované údaje 
generované komerčnými používateľmi, 
ktoré možno v rámci základnej 
platformovej služby strážcu prístupu 
odvodiť z komerčných aktivít komerčných 
používateľov alebo ich zákazníkov alebo 
zozbierať prostredníctvom týchto aktivít.

ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú 
všetky agregované a neagregované údaje 
poskytnuté alebo zaznamenané 
komerčnými používateľmi alebo 
koncovými používateľmi v rámci 
základnej platformovej služby strážcu 
prístupu prostredníctvom komerčných 
aktivít.

Or. en


