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Pozmeňujúci návrh 587
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie úplného 
dodržiavania povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6, musia byť účinné pri 
dosahovaní cieľa príslušnej povinnosti. 
Strážca prístupu je zodpovedný za plnenie 
týchto povinností a je schopný preukázať 
úplné plnenie týchto povinností (ďalej len 
„zodpovednosť“). Dôkazné bremeno 
týkajúce sa efektívnosti nesie strážca 
prístupu. Strážca prístupu preukáže, ktoré 
opatrenia boli prijaté na splnenie týchto 
povinností. Strážca prístupu musí 
zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 11 o „prevencii obchádzania povinností“.

Pozmeňujúci návrh 588
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
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musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov. Pri vykonávaní 
týchto opatrení môže strážca prístupu 
prijať opodstatnené, primerané a náležite 
odôvodnené opatrenia na zabezpečenie 
integrity služieb, bezpečnosti používateľa 
a základnej funkčnosti svojich základných 
platformových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti a cieľov tohto 
nariadenia, teda pri zabezpečení 
súťažeschopnosti a spravodlivosti pre 
komerčných, ako aj pre koncových 
používateľov. Strážca prístupu musí 
zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, ako 
aj s nariadením XX o jednotnom trhu s 
digitálnymi službami a s právnymi 
predpismi o kybernetickej bezpečnosti, 
ochrane spotrebiteľa a bezpečnosti 
výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Frances Fitzgerald
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti a cieľov tohto 
nariadenia, teda pri zabezpečení 
súťažeschopnosti a spravodlivosti pre 
komerčných, ako aj pre koncových 
používateľov. Strážca prístupu musí 
zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť, 
aby sa opatrenia, ktoré sa vykonávajú na 
zabezpečenie dodržiavania článkov 5 a 6, 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 592
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť primerané a účinné pri 
dosahovaní cieľa príslušnej povinnosti. 
Strážca prístupu musí zabezpečiť, aby sa 
tieto opatrenia vykonávali v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, so smernicou 
2002/58/ES, s nariadením XX o 
jednotnom trhu s digitálnymi službami a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia 
vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s 
právnymi predpismi o kybernetickej 
bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a 
bezpečnosti výrobkov.

1. Opatrenia, ktoré vykonáva strážca 
prístupu na zabezpečenie dodržiavania 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6, 
musia byť účinné pri dosahovaní cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
oznámi tieto opatrenia Komisii a 
zabezpečí, aby sa vykonávali v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 
2002/58/ES a s právnymi predpismi o 
kybernetickej bezpečnosti, ochrane 
spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 594
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri dodržiavaní povinností 
uvedených v článkoch 5 a 6 strážcom 
prístupu nemožno brániť v prijímaní 
nevyhnutne potrebných a primeraných 
opatrení na zabezpečenie integrity, 
bezpečnosti a ochrany ich základných 
platformových služieb s cieľom chrániť 
koncových a komerčných používateľov. 
Takéto opatrenia sú povolené len vtedy, 
ak sa uplatňujú na služby ako celok s 
cieľom chrániť všetkých koncových a 
komerčných používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, začne konanie 
podľa článku 18, v ktorom môže 
rozhodnutím na základe regulačného 
dialógu na uľahčenie dodržiavania 
povinností zo strany strážcu prístupu a 
urýchlenie vykonávania tohto nariadenia 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.
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Počas regulačného dialógu podľa tohto 
odseku môže strážca prístupu priložiť 
odôvodnené stanovisko, v ktorom vysvetlí 
najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, účinné na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia 
podľa odseku 1 a príslušných povinností, 
ako aj podmienok uvedených v článku 7 
ods. 5 a prípadne v článku 7 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, rozhodnutím určí 
opatrenia, ktoré musí dotknutý strážca 
prístupu vykonať, na základe regulačného 
dialógu so strážcom prístupu o danej 
záležitosti. Komisia prijme takéto 
rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
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ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, rozhodnutím určí 
opatrenia, ktoré musí dotknutý strážca 
prístupu vykonať. Komisia prijme takéto 
rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18. 
Rozhodnutie sa zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do troch mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18 a toto 
rozhodnutie zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
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vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, rozhodnutím určí 
opatrenia, ktoré musí dotknutý strážca 
prístupu vykonať. Komisia prijme takéto 
rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do troch mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 601
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré má strážca prístupu v úmysle 
vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré 
vykonal, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 

2. Ak Komisia zistí, že opatrenia, 
ktoré strážca prístupu vykonal podľa 
odseku 1, nezabezpečujú účinné 
dodržiavanie príslušných povinností 
stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
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stanovených v článku 6, môže rozhodnutím 
určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý 
strážca prístupu vykonať. Komisia prijme 
takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade sťažnosti určeného 
adresáta ktorejkoľvek z povinností 
stanovených v článku 6 súvisiacej s 
údajným nedostatočne účinným 
dodržiavaním povinností, ako sa stanovuje 
v odseku 2, Komisia po konzultácii s 
panelom na riešenie sťažností, ktorý 
pozostáva zo zástupcov príslušných 
orgánov členských štátov, vydá záväzné 
rozhodnutie, v ktorom stanoví opatrenia, 
ktoré má dotknutý strážca prístupu prijať. 
Rozhodnutie sa vydá v lehote štyroch 
mesiacov od podania sťažnosti. Pri 
vykonávaní takéhoto postupu Komisia:
a) stanoví postupy na zriadenie a vedenie 
konaní na riešenie sťažností pred panelmi 
na riešenie sťažností, ktoré pozostávajú zo 
zástupcov príslušných orgánov členských 
štátov, v súlade s právomocami 
stanovenými v článku 36;
b) stanoví požiadavku, aby všetci účastníci 
konania na riešenie sťažností plne 
spolupracovali s Komisiou v rámci 
postupov vypracovaných na základe 
právomocí stanovených v článku 36;
c) sprístupní verejnosti rozhodnutie 
prijaté podľa tohto odseku, pričom 
zohľadní požiadavky na ochranu 
obchodného tajomstva a poskytne 
účastníkom úplné odôvodnenie, na 
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ktorom je rozhodnutie založené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsekom 2 tohto článku nie sú 
dotknuté právomoci Komisie podľa 
článkov 25, 26 a 27.

3. Odsekom 2 tohto článku nie sú 
dotknuté právomoci Komisie podľa 
článkov 25, 26 a 27. V prípade 
rozhodnutia o neplnení povinností podľa 
článku 25, ktoré vedie k pokutám a 
sankciám podľa článku 26, sa 
predpokladá, že obdobie neplnenia sa 
začína uplynutím lehoty stanovenej v 
článku 3 ods. 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak má Komisia v úmysle prijať 
rozhodnutie o špecifikácii podľa odseku 
2, uverejní stručné zhrnutie opatrení, 
ktoré má strážca prístupu vykonať na 
zabezpečenie účinného plnenia povinností 
vyplývajúcich z tohto nariadenia. Komisia 
vyzve zainteresované tretie strany, aby 
predložili pripomienky v lehote, ktorú 
Komisia stanoví v tomto zhrnutí. Pri 
uverejnení zohľadňuje oprávnený záujem 
podnikov pri ochrane ich obchodných 
tajomstiev.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 605
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia strážcovi prístupu do troch 
mesiacov od začatia konania. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo 
o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať 
dotknutý poskytovateľ základných 
platformových služieb s cieľom účinne 
riešiť predbežné zistenia. Komisia môže pri 
vypracúvaní predbežných zistení 
konzultovať so zainteresovanými tretími 
stranami, ktoré prejavujú dostatočný 
záujem. Predbežné zistenia sa zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia strážcovi prístupu do troch 
mesiacov od začatia konania. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo 
o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať 
dotknutý poskytovateľ základných 
platformových služieb s cieľom účinne 
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riešiť predbežné zistenia. Komisia môže pri 
vypracúvaní predbežných zistení 
konzultovať so zainteresovanými tretími 
stranami, ktoré prejavujú dostatočný 
záujem. Predbežné zistenia sa zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia, 
pričom zohľadní problémy prerokované 
počas regulačného dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
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základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia, 
pričom zohľadní problémy prerokované 
počas regulačného dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do dvoch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do šiestich týždňov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri určovaní opatrení podľa odseku 
2 Komisia zabezpečí, aby opatrenia boli 
účinné pri dosahovaní cieľov príslušnej 
povinnosti a primerané vzhľadom na 
osobitné okolnosti strážcu prístupu a 
príslušnej služby.

5. Pri určovaní opatrení podľa odseku 
2 Komisia zabezpečí, aby opatrenia boli 
účinné pri dosahovaní cieľov príslušnej 
povinnosti strážcu prístupu a príslušnej 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Na účely stanovenia povinností 
podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Komisia v 
spolupráci so strážcom prístupu, 
komerčnými používateľmi a zástupcami 
koncových používateľov vymedzí otvorené 
technológie, otvorené normy a otvorené 
protokoly vrátane technického rozhrania 
(aplikačné programovacie rozhranie), 
ktoré koncovým používateľom 
konkurenčného softvéru a služieb a 
komerčným používateľom umožnia 
pripojiť sa k hlavnej službe strážcu 
prístupu a spolupracovať s ňou. 
Akékoľvek spracúvanie osobných údajov 
strážcom prístupu by malo byť v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679, najmä s 
článkom 6 ods. 1 písm. a) a článkom 5 
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ods. 1 písm. c). Povinnosťami v oblasti 
interoperability sa neobmedzuje ani 
neodďaľuje schopnosť 
sprostredkovateľov riešiť slabé miesta s 
cieľom splniť povinnosť podľa článku 18 
[smernice NIS] alebo článku 32 ods. 1 
písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679, ani jej 
nebránia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré 
strážca prístupu plánuje vykonať alebo 
vykonal podľa článku 6, účinné na 
dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti za 
daných okolností. Strážca prístupu môže k 
žiadosti priložiť odôvodnené stanovisko, v 
ktorom vysvetlí najmä to, prečo sú 
opatrenia, ktoré plánuje vykonať alebo 
vykonal, za daných okolností účinné na 
dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 

7. Na zabezpečenie účinného 
dodržiavania povinností stanovených v 
tomto nariadení môže strážca prístupu do 
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prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

jedného mesiaca od svojho označenia 
požiadať Komisiu, aby určila, či sú 
opatrenia, ktoré strážca prístupu plánuje 
vykonať, účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti za daných okolností. 
Strážca prístupu môže k žiadosti priložiť 
odôvodnené stanovisko, v ktorom vysvetlí 
najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré plánuje 
vykonať, za daných okolností účinné na 
dosiahnutie príslušnej povinnosti. Pri 
príprave svojho stanoviska na základe 
žiadosti strážcu prístupu môže Komisia 
konzultovať s tretími stranami, ako sú 
komerční používatelia a konkurenti, 
organizácie občianskej spoločnosti, 
príslušné vnútroštátne orgány a iné 
strany, ktoré Komisia považuje za 
relevantné vzhľadom na príslušné 
základné platformové služby, na ktoré sa 
vzťahuje žiadosť strážcu prístupu. 
Komisia môže určiť opatrenia, ktoré musí 
dotknutý strážca prístupu vykonať, a 
predloží svoje konečné stanovisko do 
troch mesiacov od prijatia žiadosti strážcu 
prístupu. Ako sa stanovuje v článku 3 ods. 
8, strážca prístupu splní povinnosti 
stanovené v článkoch 5 a 6 do štyroch 
mesiacov od ukončenia postupu 
opísaného v tomto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 

7. Strážca prístupu môže v lehote na 
vykonanie podľa článku 3 ods. 8 požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
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priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti. Komisia prijme 
rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti. Strážca prístupu 
počas konania podľa článku 18 naďalej 
plní všetky príslušné povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

7. Strážca prístupu môže v rámci 
lehôt stanovených v článku 3 ods. 8 
požiadať Komisiu o začatie konania podľa 
článku 18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré 
strážca prístupu plánuje vykonať alebo 
vykonal podľa článku 6, účinné na 
dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti za 
daných okolností. Strážca prístupu môže k 
žiadosti priložiť odôvodnené stanovisko, v 
ktorom vysvetlí najmä to, prečo sú 
opatrenia, ktoré plánuje vykonať alebo 
vykonal, za daných okolností účinné na 
dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

7. Strážca prístupu môže požiadať 
Komisiu o začatie konania podľa článku 
18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca 
prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, primerané a účinné na 
dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti za 
daných okolností. Strážca prístupu môže k 
žiadosti priložiť odôvodnené stanovisko, v 
ktorom vysvetlí najmä to, prečo sú 
opatrenia, ktoré plánuje vykonať alebo 
vykonal, za daných okolností primerané a 
účinné na dosiahnutie cieľa príslušnej 
povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Právomoci udelené Komisii podľa 
tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby 
bola dotknutá právomoc vnútroštátnych 
súdov zabezpečiť dodržiavanie povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 v súdnom 
konaní medzi strážcami prístupu, 
komerčnými a koncovými používateľmi, a 
to aj v rámci postupov kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a.
Strážca prístupu informuje Komisiu a 
príslušné vnútroštátne orgány o 
plánovaných zmenách svojich základných 
platformových služieb, ktoré sa týkajú 
ustanovení článkov 5 a 6. V nadväznosti 
na dialóg s dotknutým strážcom prístupu 
a po konzultácii so zainteresovanými 
tretími stranami môže Komisia pristúpiť k 
opatreniam, ktoré považuje za vhodné, 
vrátane monitorovania vykonávania 
zvažovanej zmeny, vydania nezáväzných 
usmernení alebo vydania záväzných 
opatrení, ktoré bude dotknutý strážca 
prístupu povinný vždy 
dodržiavať. Takýmto dialógom nie sú 
dotknuté žiadne opatrenia na 
presadzovanie na základe právomocí, 
ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 621
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Pozastavenie

1. Komisia môže výnimočne na základe 
odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu 
úplne alebo čiastočne pozastaviť osobitnú 
povinnosť stanovenú v článkoch 5 a 6 pre 
základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu 
v Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov 
od prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.
2. Ak sa pozastavenie odsúhlasí podľa 
odseku 1, Komisia každoročne preskúma 
svoje rozhodnutie o pozastavení. Po 
takomto preskúmaní Komisia buď zruší 
pozastavenie, alebo rozhodne, že 
podmienky odseku 1 sú naďalej splnené.
3. Komisia môže na základe odôvodnenej 
žiadosti strážcu prístupu dočasne 
pozastaviť uplatňovanie príslušnej 
povinnosti na jednu alebo viaceré 
jednotlivé základné platformové služby 
ešte pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1.
Pri posudzovaní žiadosti Komisia 
zohľadní najmä vplyv plnenia osobitnej 
povinnosti na hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu 
v Únii, ako aj na tretie strany. 
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Pozastavenie môže podliehať 
podmienkam a povinnostiam, ktoré 
stanoví Komisia, aby zabezpečila 
spravodlivú rovnováhu medzi týmito 
záujmami a cieľmi tohto nariadenia. 
Takúto žiadosť možno predložiť a 
vyhovieť jej kedykoľvek pred ukončením 
posúdenia Komisiou podľa odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že:

a) dodržiavanie týchto povinností je 
technicky nerealizovateľné;
b) odchýlka od týchto povinností je 
objektívne odôvodnená, aby sa zabezpečila 
integrita a bezpečnosť základných 
platformových služieb strážcu prístupu;
c) odchýlka od týchto povinností je 
potrebná na zaistenie bezpečnosti údajov 
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a dodržiavania pravidiel ochrany 
súkromia a údajov; a
d) dodržiavanie tejto osobitnej povinnosti 
by vzhľadom na výnimočné okolnosti, 
ktoré sú mimo kontroly strážcu prístupu, 
ohrozilo hospodársku životaschopnosť 
činnosti strážcu prístupu v Únii, a to len v 
rozsahu potrebnom na riešenie takéhoto 
ohrozenia jeho životaschopnosti.

Komisia sa vynasnaží prijať rozhodnutie o 
pozastavení bezodkladne a najneskôr do 3 
mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej 
žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti:

a) by vzhľadom na výnimočné okolnosti, 
ktoré sú mimo kontroly strážcu prístupu, 
ohrozilo hospodársku životaschopnosť 
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činnosti strážcu prístupu v Únii;
b) by spôsobilo výrazné zhoršenie 
ponúkaných služieb na úkor používateľov 
alebo by ohrozilo opatrenia, ktoré strážca 
prístupu prijal v prvom rade na zaistenie 
bezpečnosti používateľov a ochrany 
údajov; alebo
c) nie je technicky realizovateľné.
Pozastavenie sa odsúhlasí v rozsahu 
potrebnom na riešenie dôvodov uvedených 
v písmenách a) až c). Komisia sa 
vynasnaží prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu 
v Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov 
od prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 alebo opatrenia súvisiace s článkom 7 
ods. 2 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že:

a) dodržiavanie osobitnej povinnosti alebo 
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opatrenia je technicky nerealizovateľné;
b) odchýlka od týchto povinností je 
objektívne odôvodnená, aby sa zabezpečila 
integrita a bezpečnosť hardvéru, 
operačného systému alebo komerčná 
životaschopnosť samotnej konkrétnej 
služby;
c) odchýlka od týchto povinností je 
potrebná na zaistenie bezpečnosti 
používateľov, ochrany údajov alebo 
súladu s príslušnými právnymi predpismi 
Únie.
Kumulatívny účinok povinností sa 
zohľadní aj pri posudzovaní potreby 
čiastočne alebo úplne pozastaviť 
povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti. K 
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prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti. rozhodnutiu o pozastavení sa pripojí 
odôvodnené vyhlásenie s podrobným 
vysvetlením dôvodov pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

1. Komisia môže výnimočne na 
základe odôvodnenej žiadosti strážcu 
prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť 
osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 
a 6 pre základnú platformovú službu 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu 
dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej 
povinnosti by vzhľadom na výnimočné 
okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu 
prístupu, ohrozilo hospodársku 
životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v 
Únii, a to len v rozsahu potrebnom na 
riešenie takéhoto ohrozenia jeho 
životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží 
prijať rozhodnutie o pozastavení 
bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od 
prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti a 
pripojí k nemu odôvodnené vyhlásenie s 
vysvetlením dôvodov pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní 
najmä vplyv plnenia osobitnej povinnosti 
na hospodársku životaschopnosť činnosti 
strážcu prístupu v Únii, ako aj na tretie 
strany. Pozastavenie môže podliehať 
podmienkam a povinnostiam, ktoré stanoví 
Komisia, aby zabezpečila spravodlivú 
rovnováhu medzi týmito záujmami a 
cieľmi tohto nariadenia. Takúto žiadosť 
možno predložiť a vyhovieť jej 
kedykoľvek pred ukončením posúdenia 
Komisiou podľa odseku 1.

Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní 
najmä vplyv plnenia osobitnej povinnosti 
na hospodársku životaschopnosť činnosti v 
rámci podmienok odseku 1 a vplyv na 
tretie strany vrátane menších komerčných 
používateľov a koncových 
používateľov. Pozastavenie môže 
podliehať podmienkam a povinnostiam, 
ktoré stanoví Komisia, aby zabezpečila 
spravodlivú rovnováhu medzi týmito 
záujmami a cieľmi tohto nariadenia. 
Takúto žiadosť možno predložiť a 
vyhovieť jej kedykoľvek pred ukončením 
posúdenia Komisiou podľa odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní 
najmä vplyv plnenia osobitnej povinnosti 
na hospodársku životaschopnosť činnosti 
strážcu prístupu v Únii, ako aj na tretie 
strany. Pozastavenie môže podliehať 
podmienkam a povinnostiam, ktoré stanoví 
Komisia, aby zabezpečila spravodlivú 
rovnováhu medzi týmito záujmami a 
cieľmi tohto nariadenia. Takúto žiadosť 
možno predložiť a vyhovieť jej 
kedykoľvek pred ukončením posúdenia 
Komisiou podľa odseku 1.

Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní 
podmienky uvedené v odseku 1 tohto 
článku a vplyv plnenia osobitnej 
povinnosti na tretie strany. Pozastavenie 
môže podliehať podmienkam a 
povinnostiam, ktoré stanoví Komisia, aby 
zabezpečila spravodlivú rovnováhu medzi 
týmito záujmami a cieľmi tohto nariadenia. 
Takúto žiadosť možno predložiť a 
vyhovieť jej kedykoľvek pred ukončením 
posúdenia Komisiou podľa odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže, na základe 
odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu 
alebo z vlastnej iniciatívy, rozhodnutím 
prijatým v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 
strážcovi prístupu udeliť úplnú alebo 
čiastočnú výnimku z vykonávania 
osobitnej povinnosti stanovenej v článkoch 
5 a 6 v súvislosti s jednotlivou základnou 
platformovou službou identifikovanou 
podľa článku 3 ods. 7, ak je takáto 
výnimka podložená dôvodmi uvedenými v 
odseku 2 tohto článku. Komisia prijme 
rozhodnutie o výnimke najneskôr do 3 
mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej 
žiadosti.

1. Komisia môže, na základe 
odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu 
alebo z vlastnej iniciatívy, rozhodnutím 
prijatým v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 
strážcovi prístupu udeliť úplnú alebo 
čiastočnú výnimku z vykonávania 
osobitnej povinnosti stanovenej v článkoch 
5 a 6 v súvislosti s jednotlivou základnou 
platformovou službou identifikovanou 
podľa článku 3 ods. 7, ak je takáto 
výnimka podložená dôvodmi uvedenými v 
odseku 2 tohto článku. Komisia prijme 
rozhodnutie o výnimke najneskôr do 3 
mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej 
žiadosti. K rozhodnutiu o výnimke sa 
pripojí odôvodnené vyhlásenie s 
podrobným vysvetlením dôvodov výnimky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže, na základe 
odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu 
alebo z vlastnej iniciatívy, rozhodnutím 
prijatým v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 
strážcovi prístupu udeliť úplnú alebo 
čiastočnú výnimku z vykonávania 
osobitnej povinnosti stanovenej v článkoch 
5 a 6 v súvislosti s jednotlivou základnou 
platformovou službou identifikovanou 
podľa článku 3 ods. 7, ak je takáto 
výnimka podložená dôvodmi uvedenými v 
odseku 2 tohto článku. Komisia prijme 

1. Komisia môže z vlastnej iniciatívy, 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 strážcovi prístupu udeliť 
úplnú alebo čiastočnú výnimku 
z vykonávania osobitnej povinnosti 
stanovenej v článkoch 5 a 6 v súvislosti s 
jednotlivou základnou platformovou 
službou identifikovanou podľa článku 3 
ods. 7, ak je takáto výnimka podložená 
dôvodmi uvedenými v odseku 2 tohto 
článku. Komisia prijme rozhodnutie o 
výnimke najneskôr do 3 mesiacov od 
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rozhodnutie o výnimke najneskôr do 3 
mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej 
žiadosti.

prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výnimku podľa odseku 1 možno 
udeliť len z dôvodov:

2. Výnimku podľa odseku 1 možno 
udeliť z dôvodov verejného záujmu 
vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) verejnej morálky; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výnimku podľa odseku 1 možno 
udeliť aj preto, aby sa strážcovi prístupu 
umožnilo:
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a) zaistiť bezpečnosť údajov;
b) chrániť obchodné tajomstvá; alebo
c) dosiahnuť súlad s akýmikoľvek inými 
právnymi predpismi EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže na základe 
odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu 
alebo z vlastnej iniciatívy dočasne 
pozastaviť uplatňovanie príslušnej 
povinnosti na jednu alebo viaceré 
jednotlivé základné platformové služby 
ešte pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1.

vypúšťa sa

Pri posudzovaní žiadosti Komisia 
zohľadní najmä vplyv plnenia osobitnej 
povinnosti na dôvody uvedené v odseku 2, 
ako aj účinky na dotknutého strážcu 
prístupu a na tretie strany. Pozastavenie 
môže podliehať podmienkam a 
povinnostiam, ktoré stanoví Komisia, aby 
zabezpečila spravodlivú rovnováhu medzi 
cieľmi sledovanými v rámci dôvodov 
uvedených v odseku 2 a cieľmi tohto 
nariadenia. Takúto žiadosť možno 
predložiť a vyhovieť jej kedykoľvek pred 
ukončením posúdenia Komisiou podľa 
odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Markus Ferber

Návrh nariadenia
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Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Aktualizácia povinností strážcov prístupu

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34 s 
cieľom aktualizovať povinnosti stanovené 
v článkoch 5 a 6, ak na základe 
prieskumu trhu podľa článku 17 zistí 
potrebu nových povinností týkajúcich sa 
praktík, ktoré obmedzujú 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo sú nekalé 
rovnako ako postupy, na ktoré sa 
vzťahujú povinnosti stanovené v článkoch 
5 a 6.
2. Praktika v zmysle odseku 1 sa považuje 
za nekalú alebo obmedzujúcu 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ak:
a) existuje nerovnováha medzi právami a 
povinnosťami komerčných používateľov a 
strážca prístupu získava od komerčných 
používateľov výhodu, ktorá je neúmerná 
službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo
b) je súťažeschopnosť trhov v dôsledku 
takejto praktiky zo strany strážcov 
prístupu oslabená.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti strážcov prístupu by mal vymedziť zákonodarca EÚ.

Pozmeňujúci návrh 636
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34 s 
cieľom aktualizovať povinnosti stanovené 
v článkoch 5 a 6, ak na základe prieskumu 
trhu podľa článku 17 zistí potrebu nových 
povinností týkajúcich sa praktík, ktoré 
obmedzujú súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb alebo 
sú nekalé rovnako ako postupy, na ktoré 
sa vzťahujú povinnosti stanovené v 
článkoch 5 a 6.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34 s 
cieľom aktualizovať povinnosti stanovené 
v článkoch 5 a 6, ak z dôvodov verejného 
záujmu alebo na základe prieskumu trhu 
podľa článku 17 zistí potrebu nových 
povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34 s 
cieľom aktualizovať povinnosti stanovené 
v článkoch 5 a 6, ak na základe prieskumu 
trhu podľa článku 17 zistí potrebu nových 
povinností týkajúcich sa praktík, ktoré 
obmedzujú súťažeschopnosť trhu 
základných platformových služieb alebo sú 
nekalé rovnako ako postupy, na ktoré sa 
vzťahujú povinnosti stanovené v článkoch 
5 a 6.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34 s 
cieľom aktualizovať alebo prispôsobiť 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6, ak 
na základe prieskumu trhu podľa článku 17 
zistí potrebu nových povinností týkajúcich 
sa praktík, ktoré obmedzujú 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo sú nekalé 
rovnako ako postupy, na ktoré sa vzťahujú 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Praktika v zmysle odseku 1 sa 
považuje za nekalú alebo obmedzujúcu 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb, ak:

vypúšťa sa

a) existuje nerovnováha medzi právami a 
povinnosťami komerčných používateľov a 
strážca prístupu získava od komerčných 
používateľov výhodu, ktorá je neúmerná 
službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo
b) je súťažeschopnosť trhov v dôsledku 
takejto praktiky zo strany strážcov 
prístupu oslabená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov alebo koncových 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo 
koncovým používateľom; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov alebo koncových 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov a koncových používateľov a 
strážca prístupu získava výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
buď komerčným, alebo koncovým 
používateľom; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami komerčných 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
komerčným používateľom alebo

a) existuje nerovnováha medzi 
právami a povinnosťami koncových 
používateľov alebo komerčných 
používateľov a strážca prístupu získava od 
komerčných používateľov výhodu, ktorá je 
neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje 
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komerčným používateľom alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu.

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu. Opatreniami 
strážcu prístupu sa konkrétne primerane 
zabezpečí transparentnosť, 
interoperabilita (vrátane spravodlivého 
využívania údajov a prístupu k nim) a 
rovnaké zaobchádzanie (napr. ak hrozí 
protisúťažné sebauprednostňovanie, 
viazaný predaj alebo balíkový predaj).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
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vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu.

vzťahujú na základné a doplnkové 
platformové služby určené podľa článku 3 
a článku 2 ods. 1 a 14, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
strážcu prístupu alebo akejkoľvek tretej 
strany patriacej k tomu istému podniku, 
bez ohľadu na to, či má toto správanie 
zmluvnú, obchodnú, technickú alebo 
akúkoľvek inú povahu. Opatreniami 
strážcu prístupu sa konkrétne primerane 
zabezpečí transparentnosť, 
interoperabilita vrátane spravodlivého 
využívania údajov a prístupu k nim a 
rovnaké zaobchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu.

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6 samotným 
strážcom prístupu, ako aj podnikmi, 
ktorých je súčasťou. Zatiaľ čo povinnosti 
uvedené v článkoch 5 a 6 sa vzťahujú na 
základné platformové služby určené podľa 
článku 3, ich vykonávanie nesmie byť 
ohrozené žiadnym správaním podniku, 
ktorého je strážca prístupu súčasťou, a 
nesmie pri nich dochádzať k správaniu, 
bez ohľadu na to, či má toto správanie 
zmluvnú, obchodnú, technickú alebo 
akúkoľvek inú povahu, ktoré môže mať 
podobný cieľ alebo účinok ako správanie 
zakázané podľa článkov 5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
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Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu.

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
alebo akúkoľvek inú povahu, a to ani 
návrhom, štruktúrou, funkciou alebo 
spôsobom fungovania produktu so 
schopnosťou ovplyvniť používateľa pri 
výbere a jeho autonómiu alebo 
prostredníctvom dohôd s tretími stranami, 
ktoré sú obchodnými partnermi strážcov 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 

1. Strážca prístupu musí zabezpečiť 
úplné a účinné plnenie povinností 
vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo 
povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa 
vzťahujú na základné platformové služby 
určené podľa článku 3, ich vykonávanie 
nesmie byť ohrozené žiadnym správaním 
podniku, ktorého je strážca prístupu 
súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto 
správanie zmluvnú, obchodnú, technickú 
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alebo akúkoľvek inú povahu. alebo akúkoľvek inú povahu, a to ani 
prostredníctvom akýchkoľvek foriem 
behaviorálnych techník a dizajnu 
rozhrania, ktoré by oslabili účinnosť 
článkov 5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby, a to ani návrhom, štruktúrou, 
funkciou alebo spôsobom fungovania 
produktu so schopnosťou ovplyvniť 
používateľa pri výbere a jeho autonómiu 
alebo prostredníctvom dohôd s tretími 
stranami, ktoré sú obchodnými partnermi 
strážcov prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom, spracúvaním a zdieľaním 
osobných údajov, strážca prístupu prijme 
potrebné opatrenia, aby komerčným 
používateľom buď umožnil priamo získať 
potrebný súhlas so spracovaním, ak sa 
vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 
a smernice 2002/58/ES, alebo aby súlad s 
pravidlami a zásadami Únie v oblasti 
ochrany údajov a súkromia zabezpečil 
inak, a to aj tak, že komerčným 
používateľom poskytne riadne 
anonymizované údaje. Strážca prístupu 
nesmie komerčnému používateľovi 
sťažovať získanie tohto súhlasu v 
porovnaní so získavaním súhlasu pre jeho 
vlastné služby a ponúka používateľom 
neutrálnym spôsobom možnosť voľby, 
pričom sa zaručí autonómne 
rozhodovanie komerčných používateľov 
alebo koncových používateľov 
prostredníctvom formy, funkcie alebo 
prevádzky používateľského rozhrania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom, spracúvaním alebo zdieľaním 
osobných údajov, strážca prístupu prijme 
potrebné opatrenia, aby komerčným 
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umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

používateľom buď umožnil priamo získať 
potrebný súhlas so spracovaním a 
získavaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo ak takýto súhlas 
nezíska, aby súlad s pravidlami a zásadami 
Únie v oblasti ochrany údajov a súkromia 
zabezpečil inak, a to aj tak, že komerčným 
používateľom poskytne riadne 
anonymizované údaje. Strážca prístupu 
nesmie komerčnému používateľovi 
sťažovať získanie tohto súhlasu v 
porovnaní so získavaním súhlasu pre jeho 
vlastné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, a aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 652
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne v 
prípade potreby riadne anonymizované 
údaje. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi sťažovať 
získanie tohto súhlasu v porovnaní so 
získavaním súhlasu pre jeho vlastné 
služby.

2. Ak sa na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením vyžaduje súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, 
aby komerčným používateľom buď 
umožnil priamo získať potrebný súhlas so 
spracovaním, ak sa vyžaduje podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 
2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a 
zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a 
súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že 
komerčným používateľom poskytne riadne 
anonymizované údaje. Strážca prístupu 
nesmie komerčnému používateľovi 
sťažovať získanie tohto súhlasu v 
porovnaní so získavaním súhlasu pre jeho 
vlastné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Strážca prístupu nesmie 
komerčnému používateľovi zľahčovať 
odvolanie takéhoto súhlasu (odmietnutie 
súhlasu) ani na odvolanie vytvárať 
silnejšie stimuly v porovnaní s odvolaním 
súhlasu pre jeho vlastné služby. Ak 
koncový používateľ neudelil súhlas so 
zberom a spracúvaním osobných údajov, 
ktorý je potrebný na zabezpečenie súladu 
s týmto nariadením, alebo takýto súhlas 



AM\1238611SK.docx 43/127 PE696.540v01-00

SK

odvolal, správca prístupu nesmie 
príslušné údaje spracúvať na žiadne iné 
účely, než na poskytovanie základnej 
platformovej služby, na ktoré tento 
koncový používateľ údaje poskytol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie 
týchto práv alebo možností.

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie 
týchto práv alebo možností. Strážca 
prístupu nesmie pri výkone práv alebo 
konkrétneho výberu spotrebiteľa narušiť 
ani porušiť autonómiu, rozhodovanie ani 
výber spotrebiteľa prostredníctvom 
štruktúry, funkcie alebo spôsobu 
fungovania svojho online rozhrania alebo 
akejkoľvek jeho časti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
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poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie 
týchto práv alebo možností.

poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie 
týchto práv alebo možností, a to ani 
používaním takzvaných temných vzorcov 
alebo manipulatívnych architektúr 
výberu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať 
využívanie týchto práv alebo možností.

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 
práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani brániť využívaniu týchto práv 
alebo možností či pri ich využívaní 
diskriminovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Strážca prístupu nesmie koncovým 
používateľom brániť v prechode na 
softvérové aplikácie a služby ani ich od 
prechodu odrádzať, nesmie priamo ani 
nepriamo obchádzať žiadne z povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, ani 
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využívať manipulatívne architektúry 
výberu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Strážca prístupu si neuplatní právo 
zostavovateľa databázy stanovené 
v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES 
spôsobom, ktorý by bránil opakovanému 
použitiu údajov alebo obmedzil jeho 
použitie nad rámec stanovený týmto 
nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Strážca prístupu sa môže s odvolaním na databázové právo sui generis, ktoré je stanovené 
v článku 7 smernice 96/9/ES, vyhnúť niektorým povinnostiam vyplývajúcim z aktu 
o digitálnych trhoch. Aby sa to nestalo, malo by sa jasne uviesť, že toto právo sa nesmie 
uplatniť spôsobom, ktorý by bránil opakovanému použitiu údajov alebo obmedzil ich 
opakované použitie nad rámec stanovený aktom o digitálnych trhoch.

Pozmeňujúci návrh 659
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť informovať o koncentráciách Predbežné oznámenie o zamýšľaných 
koncentráciách

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 660
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 Povinnosť informovať o 
koncentráciách

12 Predbežné oznámenie o 
koncentráciách

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 Povinnosť informovať o 
koncentráciách

12 Koncentrácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu informuje Komisiu 
o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii v 
zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 
139/2004 zahŕňajúcej iného 
poskytovateľa základných platformových 
služieb alebo akýchkoľvek iných služieb 
poskytovaných v digitálnom sektore bez 
ohľadu na to, či podlieha povinnosti 
oznámenia orgánu Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) 

1. Strážca prístupu informuje Komisiu 
o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii v 
zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 
139/2004 bez ohľadu na to, či podlieha 
povinnosti oznámenia orgánu Únie na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
vnútroštátnych pravidiel o fúziách.
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č. 139/2004 alebo príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych 
pravidiel o fúziách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu informuje 
Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej 
koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia 
(ES) č. 139/2004 zahŕňajúcej iného 
poskytovateľa základných platformových 
služieb alebo akýchkoľvek iných služieb 
poskytovaných v digitálnom sektore bez 
ohľadu na to, či podlieha povinnosti 
oznámenia orgánu Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) 
č. 139/2004 alebo príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych 
pravidiel o fúziách.

1. Strážca prístupu oznamuje Komisii 
akúkoľvek zamýšľanú koncentráciu v 
zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 
139/2004 bez ohľadu na to, či podlieha 
povinnosti oznámenia orgánu Únie na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
vnútroštátnych pravidiel o fúziách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu informuje 
Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej 
koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia 
(ES) č. 139/2004 zahŕňajúcej iného 

1. Strážca prístupu oznamuje Komisii 
akúkoľvek zamýšľanú koncentráciu v 
zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 
139/2004 zahŕňajúcej iného poskytovateľa 
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poskytovateľa základných platformových 
služieb alebo akýchkoľvek iných služieb 
poskytovaných v digitálnom sektore bez 
ohľadu na to, či podlieha povinnosti 
oznámenia orgánu Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) 
č. 139/2004 alebo príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych 
pravidiel o fúziách.

základných platformových služieb alebo 
akýchkoľvek iných služieb poskytovaných 
v digitálnom sektore bez ohľadu na to, či 
podlieha povinnosti oznámenia orgánu 
Únie na ochranu hospodárskej súťaže 
podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
vnútroštátnych pravidiel o fúziách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Strážca prístupu informuje 
Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej 
koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia 
(ES) č. 139/2004 zahŕňajúcej iného 
poskytovateľa základných platformových 
služieb alebo akýchkoľvek iných služieb 
poskytovaných v digitálnom sektore bez 
ohľadu na to, či podlieha povinnosti 
oznámenia orgánu Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) 
č. 139/2004 alebo príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych 
pravidiel o fúziách.

1. Strážca prístupu oznamuje Komisii 
akúkoľvek zamýšľanú koncentráciu v 
zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 
139/2004 alebo akejkoľvek dohody či 
série dohôd, ktoré majú v zásade podobný 
účinok, bez ohľadu na to, či podlieha 
povinnosti oznámenia orgánu Únie na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže podľa 
vnútroštátnych pravidiel o fúziách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strážca prístupu informuje Komisiu o 
takejto koncentrácii pred jej uskutočnením 
a po uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu.

Strážca prístupu oznamuje Komisii takúto 
koncentráciu pred jej uskutočnením a po 
uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu v súlade s postupom stanoveným v 
nariadení (ES) č. 139/2004.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strážca prístupu informuje Komisiu o 
takejto koncentrácii pred jej uskutočnením 
a po uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu.

Strážca prístupu oznamuje Komisii takúto 
koncentráciu pred jej uskutočnením a po 
uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu v súlade s postupom stanoveným v 
nariadení (ES) č. 139/2004.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strážca prístupu informuje Komisiu o 
takejto koncentrácii pred jej uskutočnením 
a po uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu.

Strážca prístupu oznamuje Komisii takúto 
koncentráciu pred jej uskutočnením a po 
uzavretí dohody, oznámení verejnej 
ponuky alebo nadobudnutí kontrolného 
podielu.

Or. en



PE696.540v01-00 50/127 AM\1238611SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 669
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Európska komisia vydá 
rozhodnutie v súlade s článkom 8 
nariadenia (ES) č. 139/2004 o zamýšľanej 
koncentrácii.

Or. en

Odôvodnenie

Od Komisie by sa malo vyžadovať, aby výslovne objasnila zamýšľané akvizície zo strany 
strážcov prístupu v súlade s ustanoveniami nariadenia o kontrole koncentrácií.

Pozmeňujúci návrh 670
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície 
v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za 
každú relevantnú základnú platformovú 
službu jej príslušný ročný obrat v EHP, 
počet aktívnych ročných komerčných 
používateľov a počet aktívnych mesačných 
koncových používateľov, ako aj 
odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie.

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov fúzie 
alebo akvizície v EHP a ich celosvetový 
ročný obrat, za každú relevantnú základnú 
platformovú službu jej príslušný ročný 
obrat v EHP, počet aktívnych ročných 
komerčných používateľov a počet 
aktívnych mesačných koncových 
používateľov, ako aj odôvodnenie 
zamýšľanej koncentrácie. V odôvodnení sa 
musí preukázať, že zamýšľanou 
koncentráciou sa neutlmí, ale podporí 
hospodárska súťaž a zvýši sa spokojnosť 
spotrebiteľov. Komisia oznámenie 
uverejní.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 671
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície 
v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za 
každú relevantnú základnú platformovú 
službu jej príslušný ročný obrat v EHP, 
počet aktívnych ročných komerčných 
používateľov a počet aktívnych mesačných 
koncových používateľov, ako aj 
odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie.

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície 
v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za 
každú relevantnú základnú platformovú 
službu jej príslušný ročný obrat v EHP, 
počet aktívnych ročných komerčných 
používateľov a počet aktívnych mesačných 
koncových používateľov, ako aj 
odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie a jej 
potenciálny vplyv na práva a záujmy 
komerčných a koncových používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície 
v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za 
každú relevantnú základnú platformovú 
službu jej príslušný ročný obrat v EHP, 
počet aktívnych ročných komerčných 
používateľov a počet aktívnych mesačných 
koncových používateľov, ako aj 
odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie.

2. V oznámení podľa odseku 1 sa 
uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície 
v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za 
každú službu jej príslušný ročný obrat v 
EHP, počet aktívnych ročných komerčných 
používateľov a počet aktívnych mesačných 
koncových používateľov, kategórie 
osobných údajov, ktoré spracúvajú, ako aj 
odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 673
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia posúdi vplyv akejkoľvek 
zamýšľanej koncentrácie na 
súťažeschopnosť trhov, pričom okrem 
iného zohľadní prvky stanovené v článku 
3 ods. 6. Ak sa na základe tohto posúdenia 
preukáže, že koncentrácia by oslabila 
súťažeschopnosť trhov, Komisia zavedie 
primerané behaviorálne alebo 
štrukturálne nápravné opatrenia na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak po akejkoľvek koncentrácii 
uvedenej v odseku 1 dodatočné základné 
platformové služby samostatne dosiahli 
prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. b), dotknutý strážca prístupu o tom 
informuje Komisiu do troch mesiacov od 
vykonania koncentrácie a poskytne 
Komisii informácie uvedené v článku 3 
ods. 2.

3. Ak sa po akejkoľvek koncentrácii 
uvedenej v odseku 1 preukáže, že 
dodatočné základné platformové služby 
samostatne dosiahli prahové hodnoty 
uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), 
dotknutý strážca prístupu o tom informuje 
Komisiu do troch mesiacov od vykonania 
koncentrácie a poskytne Komisii 
informácie uvedené v článku 3 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Informácie získané podľa tohto 
článku sa môžu použiť v súbežných 
konaniach v oblasti hospodárskej súťaže, 
najmä na účely kontroly koncentrácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia každoročne zverejňuje 
zoznam akvizícií, o ktorých ju strážcovia 
prístupu informovali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Ak sa má podnik považovať za 
strážcu prístupu podľa článku 3 tohto 
nariadenia dlhšie než dva roky, 
akákoľvek koncentrácia je zakázaná, 
pokiaľ nie je nepochybné, že táto 
konkrétna koncentrácia nebráni 
súťažeschopným a spravodlivým trhom v 
digitálnom sektore. Dôkazné bremeno 
pritom nesie strážca prístupu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov a akýchkoľvek iných 
techník digitálnych technológií, ktorých 
cieľom je navnadiť používateľov, aby 
konali určitým spôsobom, alebo 
predpovedať ich konanie, ktoré uplatňuje 
na svoje základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

Audity vykonávané podľa odseku 1 
uskutočňujú organizácie, ktoré:
a) sú nezávislé od dotknutého strážcu 
prístupu a za predchádzajúcich 12 
mesiacov neposkytli podniku, ktorého je 
strážca prístupu súčasťou, žiadnu inú 
službu;
b) majú preukázané odborné znalosti v 
oblasti riadenia rizík, technickú 
spôsobilosť a schopnosť v oblasti 
digitálnych technológií;
c) majú preukázanú objektívnosť a 
profesionálnu etiku, najmä na základe 
dodržiavania kódexov postupov alebo 
vhodných noriem; a
d) viac ako tri po sebe nasledujúce roky 
neposkytli takýto audit tomu istému 
strážcovi prístupu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 679
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne. Komisia po 
konzultácii s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov, 
Európskym výborom pre ochranu údajov, 
občianskou spoločnosťou a odborníkmi 
vypracuje normy a postup auditu.
Opis podrobený auditu, ako aj všetky 
relevantné materiály, ktoré sa 
zhromažďujú v súvislosti s dohľadom nad 
strážcom prístupu a ktoré sa týkajú 
spracúvania osobných údajov, Komisia na 
požiadanie poskytne akémukoľvek 
príslušnému dozornému orgánu 
zastúpenému v Európskom výbore pre 
ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
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základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne. Opis 
podrobený auditu, ako aj všetky 
relevantné materiály, ktoré sa 
zhromažďujú v súvislosti s dohľadom nad 
strážcom prístupu a ktoré sa týkajú 
spracúvania osobných údajov, Komisia na 
požiadanie poskytne akémukoľvek 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre 
ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých prípadov použitia 
dátovej spravodajskej činnosti na 
koordinovanie, organizovanie a 
kontrolovanie celého súboru príslušných 
aktivít a aktérov vrátane techník 
profilovania spotrebiteľov, predovšetkým 
so zreteľom na ceny, ponuky a poradia, 
ktoré uplatňuje na svoje základné 
platformové služby identifikované podľa 
článku 3 alebo naprieč nimi, ktorý bol 
podrobený nezávislému auditu. Tento opis 
sa aktualizuje aspoň raz ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
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Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do šiestich mesiacov od svojho označenia 
podľa článku 3 predloží strážca prístupu 
Komisii opis všetkých techník profilovania 
spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje 
základné platformové služby 
identifikované podľa článku 3 alebo 
naprieč nimi, ktorý bol podrobený 
nezávislému auditu. Tento opis sa 
aktualizuje aspoň raz ročne.

Do šiestich mesiacov od svojej prvej 
kvalifikácie podľa článku 3 predloží 
strážca prístupu Komisii a orgánom pre 
ochranu údajov opis všetkých techník 
profilovania komerčných a koncových 
používateľov a personalizácie služby, 
ktoré uplatňuje na akékoľvek platformové 
služby identifikované podľa článku 3, 
ktorý bol podrobený nezávislému auditu, a 
zverejní ho. Tento opis sa aktualizuje 
aspoň raz ročne.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa umožnila riadna verejná kontrola postupov profilovania a personalizácie, ktoré 
využívajú strážcovia prístupu, je nevyhnutné zverejňovať audity. Zahrnutím komerčných 
používateľov aj koncových používateľov do rozsahu tohto ustanovenia sa zabezpečí náležité 
zohľadnenie vplyvu na obe strany.

Pozmeňujúci návrh 683
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak má Komisia v úmysle 
uskutočniť prieskum trhu na účely 
možného prijatia rozhodnutí podľa článkov 
15, 16 a 17, prijme rozhodnutie o začatí 
prieskumu trhu.

1. Ak má Komisia v úmysle 
uskutočniť prieskum trhu na účely 
možného prijatia rozhodnutí podľa článkov 
15, 16 a 17, môže zvážiť odporúčania 
koncových používateľov a organizácií 
občianskej spoločnosti a prijme 
rozhodnutie o začatí prieskumu trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 684
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak má Komisia v úmysle 
uskutočniť prieskum trhu na účely 
možného prijatia rozhodnutí podľa článkov 
15, 16 a 17, prijme rozhodnutie o začatí 
prieskumu trhu.

1. Ak má Komisia v úmysle 
uskutočniť prieskum trhu na účely 
možného prijatia rozhodnutí podľa článkov 
15, 16, 16a a 17, prijme rozhodnutie 
o začatí prieskumu trhu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 685
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže uskutočniť prieskum 
trhu na účely preskúmania toho, či by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s 
cieľom identifikovať základné platformové 
služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 
ods. 7. Vynasnaží sa ukončiť prieskum 
prijatím rozhodnutia v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 do dvanástich mesiacov 
od začatia prieskumu trhu.

1. Komisia môže uskutočniť prieskum 
trhu na účely preskúmania toho, či by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s 
cieľom identifikovať základné platformové 
služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 
ods. 7. Prieskum ukončí prijatím 
rozhodnutia v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 do 
šiestich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisia môže uskutočniť 
prieskum trhu na účely preskúmania toho, 
či by poskytovateľ základných 
platformových služieb mal byť označený 
za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6, 
alebo s cieľom identifikovať základné 
platformové služby pre strážcu prístupu 
podľa článku 3 ods. 7. Vynasnaží sa 
ukončiť prieskum prijatím rozhodnutia v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

1. Komisia uskutoční prieskum trhu 
na účely preskúmania toho, či by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s 
cieľom identifikovať základné platformové 
služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 
ods. 7. Prieskum ukončí prijatím 
rozhodnutia v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže uskutočniť prieskum 
trhu na účely preskúmania toho, či by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s 
cieľom identifikovať základné platformové 
služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 
ods. 7. Vynasnaží sa ukončiť prieskum 
prijatím rozhodnutia v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 do dvanástich mesiacov 
od začatia prieskumu trhu.

1. Komisia môže uskutočniť prieskum 
trhu na účely preskúmania toho, či by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s 
cieľom identifikovať základné platformové 
služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 
ods. 7. Prieskum ukončí prijatím 
rozhodnutia v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 do 
šiestich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V priebehu prieskumu trhu podľa 
odseku 1 sa Komisia vynasnaží oznámiť 
svoje predbežné zistenia dotknutému 
poskytovateľovi základných 
platformových služieb do šiestich 
mesiacov od začatia prieskumu. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí, 
či sa predbežne domnieva, že by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 689
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V priebehu prieskumu trhu podľa 
odseku 1 sa Komisia vynasnaží oznámiť 
svoje predbežné zistenia dotknutému 
poskytovateľovi základných platformových 
služieb do šiestich mesiacov od začatia 
prieskumu. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí, či sa predbežne 
domnieva, že by poskytovateľ základných 
platformových služieb mal byť označený 
za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6.

2. V priebehu prieskumu trhu podľa 
odseku 1 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia dotknutému poskytovateľovi 
základných platformových služieb do troch 
mesiacov od začatia prieskumu. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí, 
či sa predbežne domnieva, že by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V priebehu prieskumu trhu podľa 
odseku 1 sa Komisia vynasnaží oznámiť 
svoje predbežné zistenia dotknutému 
poskytovateľovi základných platformových 
služieb do šiestich mesiacov od začatia 
prieskumu. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí, či sa predbežne 
domnieva, že by poskytovateľ základných 
platformových služieb mal byť označený 
za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6.

2. V priebehu prieskumu trhu podľa 
odseku 1 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia dotknutému poskytovateľovi 
základných platformových služieb do 
šiestich mesiacov od začatia prieskumu. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí, 
či sa predbežne domnieva, že by 
poskytovateľ základných platformových 
služieb mal byť označený za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol prahové 
hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2, ale 
predložil dostatočne podložené argumenty 
v súlade s článkom 3 ods. 4, Komisia sa 
vynasnaží ukončiť prieskum trhu do 
piatich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu rozhodnutím podľa odseku 1. V 
takom prípade sa Komisia vynasnaží 
oznámiť svoje predbežné zistenia podľa 
odseku 2 poskytovateľovi základných 
platformových služieb do troch mesiacov 
od začatia prieskumu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol prahové 
hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2, ale 
predložil dostatočne podložené argumenty 
v súlade s článkom 3 ods. 4, Komisia sa 
vynasnaží ukončiť prieskum trhu do 
piatich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu rozhodnutím podľa odseku 1. V 
takom prípade sa Komisia vynasnaží 
oznámiť svoje predbežné zistenia podľa 
odseku 2 poskytovateľovi základných 
platformových služieb do troch mesiacov 
od začatia prieskumu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb dosiahol prahové 
hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2, ale 
predložil dostatočne podložené argumenty 
v súlade s článkom 3 ods. 4, Komisia sa 
vynasnaží ukončiť prieskum trhu do 
piatich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu rozhodnutím podľa odseku 1. V 
takom prípade sa Komisia vynasnaží 
oznámiť svoje predbežné zistenia podľa 
odseku 2 poskytovateľovi základných 
platformových služieb do troch mesiacov 
od začatia prieskumu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu 
len povinnosti stanovené v článku 5 písm. 
b) a v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), 
ako sa uvádzajú v rozhodnutí o označení. 
Komisia vyhlási za uplatniteľné len tie 
povinnosti, ktoré sú primerané a potrebné, 
aby sa zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 695
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a 
v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako sa 
uvádzajú v rozhodnutí o označení. Komisia 

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a 
v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako sa 
uvádzajú v rozhodnutí o označení.
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vyhlási za uplatniteľné len tie povinnosti, 
ktoré sú primerané a potrebné, aby sa 
zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a 
v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako sa 
uvádzajú v rozhodnutí o označení. Komisia 
vyhlási za uplatniteľné len tie povinnosti, 
ktoré sú primerané a potrebné, aby sa 
zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom stanoveným 
v článku 4.

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale na základe oznámenia v súlade s 
článkom 12 ods. 1 sa predpokladá, že 
takéto postavenie dosiahne v blízkej 
budúcnosti, vyhlási za uplatniteľné na 
daného strážcu prístupu len povinnosti 
stanovené v článku 5 a v článku 6, ako sa 
uvádzajú v rozhodnutí o označení. Komisia 
vyhlási za uplatniteľné len tie povinnosti, 
ktoré sú primerané a potrebné, aby sa 
zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom stanoveným 
v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 697
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a 
v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako 
sa uvádzajú v rozhodnutí o označení. 
Komisia vyhlási za uplatniteľné len tie 
povinnosti, ktoré sú primerané a potrebné, 
aby sa zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom stanoveným 
v článku 4.

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu 
povinnosti stanovené v tomto nariadení, 
ako sa uvádzajú v rozhodnutí o označení. 
Komisia vyhlási za uplatniteľné len tie 
povinnosti, ktoré sú primerané a potrebné, 
aby sa zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom stanoveným 
v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a 
v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako sa 
uvádzajú v rozhodnutí o označení. Komisia 

4. Ak Komisia v súlade s článkom 3 
ods. 6 označí za strážcu prístupu 
poskytovateľa základných platformových 
služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a 
trvalé postavenie vo svojich činnostiach, 
ale predpokladá sa, že takéto postavenie 
dosiahne v budúcnosti, vyhlási za 
uplatniteľné na daného strážcu prístupu len 
povinnosti stanovené v článku 5 a v článku 
6, ako sa uvádzajú v rozhodnutí o 
označení. Komisia vyhlási za uplatniteľné 
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vyhlási za uplatniteľné len tie povinnosti, 
ktoré sú primerané a potrebné, aby sa 
zabránilo tomu, že dotknutý strážca 
prístupu dosiahne nekalými prostriedkami 
zakorenené a trvalé postavenie svojich 
činností. Komisia preskúma takéto 
označenie v súlade s postupom stanoveným 
v článku 4.

len tie povinnosti, ktoré sú primerané a 
potrebné, aby sa zabránilo tomu, že 
dotknutý strážca prístupu dosiahne 
nekalými prostriedkami zakorenené a 
trvalé postavenie svojich činností. Komisia 
preskúma takéto označenie v súlade s 
postupom stanoveným v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 699
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16 Prieskum trhu týkajúci sa 
systematického neplnenia povinností

16 Prieskum trhu týkajúci sa 
systematického neplnenia povinností alebo 
koncentrácie oslabujúcej 
súťažeschopnosť trhov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prieskum trhu týkajúci sa systematického 
neplnenia povinností

Prieskum trhu týkajúci sa neplnenia 
povinností

Or. en

Pozmeňujúci návrh 701
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
behaviorálne alebo štrukturálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením. Komisia 
ukončí svoj prieskum prijatím rozhodnutia 
do dvanástich mesiacov od začatia 
prieskumu trhu.

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu porušoval povinnosti 
stanovené v článkoch 5 a 6 a ďalej 
posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
štrukturálne alebo rovnako účinné 
behaviorálne nápravné opatrenia. Komisia 
ukončí svoj prieskum prijatím rozhodnutia 
do šiestich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
behaviorálne alebo štrukturálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6, 
alebo ak Komisia dospeje podľa článku 12 
k záveru, že akákoľvek zamýšľaná 
koncentrácia má negatívny vplyv na 
súťažeschopnosť trhov, Komisia 
rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 uloží takémuto strážcovi 
prístupu akékoľvek behaviorálne alebo 
štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú 
úmerné spáchanému porušeniu a potrebné 
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súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

na zabezpečenie súladu s týmto 
nariadením. Komisia ukončí svoj prieskum 
prijatím rozhodnutia do dvanástich 
mesiacov od začatia prieskumu trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
behaviorálne alebo štrukturálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 uloží takémuto strážcovi 
prístupu akékoľvek behaviorálne alebo 
štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú 
úmerné spáchanému porušeniu a potrebné 
na zabezpečenie úplného súladu s týmto 
nariadením. Komisia ukončí svoj prieskum 
prijatím rozhodnutia do dvanástich 
mesiacov od začatia prieskumu trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
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povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
behaviorálne alebo štrukturálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
Komisia môže rozhodnutím prijatým v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť 
takémuto strážcovi prístupu akékoľvek 
behaviorálne alebo štrukturálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 
deviatich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže uložiť štrukturálne 
nápravné opatrenia podľa odseku 1 len 
vtedy, ak buď neexistuje žiadne rovnako 
účinné behaviorálne nápravné opatrenie 
alebo ak by akékoľvek rovnako účinné 
behaviorálne nápravné opatrenie 
znamenalo pre dotknutého strážcu 
prístupu väčšie zaťaženie ako 
štrukturálne nápravné opatrenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 706
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže uložiť štrukturálne 
nápravné opatrenia podľa odseku 1 len 
vtedy, ak buď neexistuje žiadne rovnako 
účinné behaviorálne nápravné opatrenie 
alebo ak by akékoľvek rovnako účinné 
behaviorálne nápravné opatrenie 
znamenalo pre dotknutého strážcu prístupu 
väčšie zaťaženie ako štrukturálne nápravné 
opatrenie.

2. Komisia môže uložiť štrukturálne 
nápravné opatrenia podľa odseku 1 len 
vtedy, ak buď neexistuje žiadne rovnako 
účinné behaviorálne nápravné opatrenie 
alebo ak by akékoľvek rovnako účinné 
behaviorálne nápravné opatrenie 
znamenalo pre dotknutého strážcu prístupu 
väčšie zaťaženie ako štrukturálne nápravné 
opatrenie. Takéto štrukturálne nápravné 
opatrenia môžu zahŕňať:
a) oddelenie organizačných útvarov;
b) oddelenie a horizontálne rozdelenie 
služieb;
c) zmeny modelu financovania strážcu 
prístupu;
d) vrátenie finančných výhod koncovým 
používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 707
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia v období piatich rokov pred 
prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu 
trhu na účely možného prijatia 
rozhodnutia podľa tohto článku vydala 
najmenej tri rozhodnutia o neplnení 
povinností podľa článku 25 alebo uložení 
pokút podľa článku 26 proti strážcovi 
prístupu v súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 708
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia v období piatich rokov pred 
prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu 
trhu na účely možného prijatia 
rozhodnutia podľa tohto článku vydala 
najmenej tri rozhodnutia o neplnení 
povinností podľa článku 25 alebo uložení 
pokút podľa článku 26 proti strážcovi 
prístupu v súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, 
hneď ako Komisia v období desiatich 
rokov vydala najmenej dve rozhodnutia o 
neplnení povinností podľa článku 25 alebo 
uložení pokút podľa článku 26 proti 
strážcovi prístupu v súvislosti s 
ktoroukoľvek z jeho základných 
platformových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 709
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia v období piatich rokov pred 
prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu 
trhu na účely možného prijatia rozhodnutia 
podľa tohto článku vydala najmenej tri 
rozhodnutia o neplnení povinností podľa 
článku 25 alebo uložení pokút podľa 
článku 26 proti strážcovi prístupu v 
súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia pred prijatím rozhodnutia o začatí 
prieskumu trhu na účely možného prijatia 
rozhodnutia podľa tohto článku vydala 
najmenej dve rozhodnutia o neplnení 
povinností podľa článku 25 alebo uložení 
pokút podľa článku 26 proti strážcovi 
prístupu v súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 710
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia v období piatich rokov pred 
prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu 
trhu na účely možného prijatia rozhodnutia 
podľa tohto článku vydala najmenej tri 
rozhodnutia o neplnení povinností podľa 
článku 25 alebo uložení pokút podľa 
článku 26 proti strážcovi prístupu v 
súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.

3. Má sa za to, že strážca prístupu sa 
dopustil systematického nedodržiavania 
povinností stanovených v článku 5 a 6, ak 
Komisia v období piatich rokov pred 
prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu 
trhu na účely možného prijatia rozhodnutia 
podľa tohto článku vydala najmenej dve 
rozhodnutia o neplnení povinností podľa 
článku 25 alebo uložení pokút podľa 
článku 26 proti strážcovi prístupu v 
súvislosti s ktoroukoľvek z jeho 
základných platformových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 711
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Má sa za to, že strážca prístupu 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
ak vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh 
ďalej rástol, jeho význam ako brány 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom sa ďalej zvyšoval 
alebo má strážca prístupu ešte 
zakorenenejšie a trvalejšie postavenie 
činností.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 712
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Má sa za to, že strážca prístupu 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
ak vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh 
ďalej rástol, jeho význam ako brány 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom sa ďalej zvyšoval 
alebo má strážca prístupu ešte 
zakorenenejšie a trvalejšie postavenie 
činností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Má sa za to, že strážca prístupu 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, ak 
vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh 
ďalej rástol, jeho význam ako brány 
prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom sa ďalej zvyšoval 
alebo má strážca prístupu ešte 
zakorenenejšie a trvalejšie postavenie 
činností.

4. Má sa za to, že strážca prístupu 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, ak 
vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh 
ďalej rástol, najmä v nových segmentoch 
trhu, jeho význam ako brány prístupu 
komerčných používateľov ku koncovým 
používateľom sa ďalej zvyšoval alebo má 
strážca prístupu ešte zakorenenejšie a 
trvalejšie postavenie činností.
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Pozmeňujúci návrh 714
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia oznámi svoje námietky 
dotknutému strážcovi prístupu do šiestich 
mesiacov od začatia prieskumu. Komisia 
vo svojich námietkach vysvetlí, či sa 
predbežne domnieva, že sú podmienky 
odseku 1 splnené, a aké nápravné opatrenie 
alebo opatrenia predbežne považuje za 
nevyhnutné a primerané.

5. Komisia oznámi svoje námietky 
dotknutému strážcovi prístupu do troch 
mesiacov od začatia prieskumu. Komisia 
vo svojich námietkach vysvetlí, či sa 
predbežne domnieva, že sú podmienky 
odseku 1 splnené, a aké nápravné opatrenie 
alebo opatrenia predbežne považuje za 
nevyhnutné a primerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže kedykoľvek počas 
prieskumu trhu predĺžiť jeho trvanie, ak je 
predĺženie objektívne odôvodnené a 
primerané. Predĺženie sa môže vzťahovať 
na lehotu, v rámci ktorej musí Komisia 
vzniesť námietky, alebo na lehotu na 
prijatie konečného rozhodnutia. Celkové 
trvanie akéhokoľvek predĺženia alebo 
predĺžení podľa tohto odseku nesme 
presiahnuť šesť mesiacov. Komisia môže 
zvážiť záväzky podľa článku 23 a vo 
svojom rozhodnutí môže vyhlásiť ich 
záväznosť.

6. Komisia môže kedykoľvek počas 
prieskumu trhu predĺžiť jeho trvanie, ak je 
predĺženie objektívne odôvodnené a 
primerané. Predĺženie sa môže vzťahovať 
na lehotu, v rámci ktorej musí Komisia 
vzniesť námietky, alebo na lehotu na 
prijatie konečného rozhodnutia. Celkové 
trvanie akéhokoľvek predĺženia alebo 
predĺžení podľa tohto odseku nesmie 
presiahnuť tri mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 716
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. S cieľom zabezpečiť účinné 
dodržiavanie povinností strážcu prístupu 
stanovených v článkoch 5 alebo 6 Komisia 
pravidelne preskúmava nápravné 
opatrenia uložené v súlade s odsekom 1 
alebo záväzky prijaté v súlade s odsekom 
6. Komisia je oprávnená požadovať zmeny 
uložených nápravných opatrení, ak po 
preskúmaní zistí, že nápravné opatrenia 
nie sú účinné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 717
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Prieskum trhu a nápravné opatrenia na 

mieru na účely zabezpečenia 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov

1. Komisia môže uskutočniť prieskum 
trhu podľa článku 17 s cieľom 
preskúmať, či musia byť nápravné 
opatrenia na mieru v súlade s odsekom 2 
uložené strážcovi prístupu, aby sa 
zabezpečila súťažeschopnosť 
a spravodlivosť trhov so základnými 
platformovými službami. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 12 
mesiacov od začatia prieskumu trhu.
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2. Ak sa pri prieskume trhu vykonanom 
v súlade s odsekom 1 dospeje k záveru, že 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 nie 
sú dostatočné na to, aby strážcovi prístupu 
zabránili prijať praktiky, ktoré obmedzujú 
súťažeschopnosť základných 
platformových služieb alebo sú nekalé 
v zmysle článku 10 ods. 2, rovnako ako 
postupy, na ktoré sa vzťahujú povinnosti 
stanovené v článkoch 5 a 6, Komisia môže 
rozhodnutím, ktoré je riadne odôvodnené 
a prijaté v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4, 
uložiť primerané a nevyhnutné nápravné 
opatrenia založené na zásadách 
uvedených v odseku 4 s cieľom zaistiť 
ciele tohto nariadenia.
3. Komisia v rámci svojho prieskumu trhu 
zohľadní všetky relevantné informácie 
poskytnuté dotknutými tretími stranami, 
ako sú komerční používatelia alebo 
koncoví používatelia.
4. Komisia pri prijímaní svojho 
rozhodnutia podľa odseku 2 zavedie 
opatrenia, ktoré sa považujú za primerané 
a potrebné. Tieto opatrenia sa môžu 
týkať:
a) prístupu k platformám (vrátane 
povinností interoperability, povinností 
poskytnutia prístupu k základnému 
rozhraniu API a povinností využívania 
spoločných noriem);
b) zásahov súvisiacich s údajmi (vrátane 
povinností mobility údajov, povinností 
poskytnutia prístupu k nevyhnutným 
údajom a dátovým silám);
c) spravodlivých obchodných vzťahov 
(vrátane povinností nediskriminácie, 
zákazu samopriraďovania, ktorým sa 
narúša hospodárska súťaž, a povinností 
uplatňovať spravodlivé zmluvné 
podmienky);
d) slobodnej voľby koncových 
používateľov a komerčných používateľov 
(vrátane povinnosti aktívne poskytovať 
možnosti používateľom, regulácie 
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predvolených hodnôt a architektúry 
vybratého návrhu).
5. Komisia oznámi svoje námietky 
dotknutému strážcovi prístupu do šiestich 
mesiacov od začatia prieskumu. Komisia 
vo svojich námietkach vysvetlí, či sa 
predbežne domnieva, že sú podmienky 
odsekov 1 a 2 splnené, a aké nápravné 
opatrenie predbežne považuje za 
nevyhnutné a primerané. Komisia v tomto 
hodnotení zohľadní technickú 
a hospodársku životaschopnosť opatrení 
pre strážcu prístupu, ako aj vplyv na 
koncových používateľov a dlhodobú 
inováciu.
6. Komisia môže kedykoľvek počas 
prieskumu trhu predlžiť jeho trvanie, ak 
je predĺženie objektívne odôvodnené 
a primerané. Predĺženie sa môže 
vzťahovať na lehotu, v rámci ktorej musí 
Komisia vzniesť námietky, alebo na 
lehotu na prijatie konečného rozhodnutia. 
Celkové trvanie akéhokoľvek predĺženia 
alebo predĺžení podľa tohto odseku nesme 
presiahnuť šesť mesiacov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 718
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
nezaoberá. Najneskôr do 24 mesiacov od 

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu 
s cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora. Najneskôr do 12 
mesiacov od začatia prieskumu trhu vydá 
verejnú správu.
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začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 719
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
nezaoberá. Najneskôr do 24 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
nezaoberá. Najneskôr do 12 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 720
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
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nezaoberá. Najneskôr do 24 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

nezaoberá. Najneskôr do 18 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 721
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
nezaoberá. Najneskôr do 24 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s 
cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu 
základných platformových služieb mala 
doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci 
digitálneho sektora, alebo zistiť druhy 
praktík, ktoré môžu obmedzovať 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb alebo byť nekalé a 
ktorými sa toto nariadenie účinne 
nezaoberá. Najneskôr do 12 mesiacov od 
začatia prieskumu trhu vydá verejnú 
správu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 722
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pripojí delegovaný akt, ktorým sa 
zmení článok 5 alebo 6, ako sa stanovuje v 
článku 10.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 723
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pripojí delegovaný akt, ktorým sa 
zmení článok 5 alebo 6, ako sa stanovuje v 
článku 10.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 724
Eva Maydell, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pripojí delegovaný akt, ktorým sa 
zmení článok 5 alebo 6, ako sa stanovuje v 
článku 10.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 725
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď Komisia prijme rozhodnutie o začatí 
konania, všetky relevantné zistenia a 
informácie zhromaždí v správe, ktorá sa 
predkladá Európskemu parlamentu a 
členským štátom a sprístupňuje verejnosti 
na oficiálnom webovom sídle Európskej 
komisie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 726
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Mechanizmus nahlasovania pre 

komerčných používateľov a koncových 
používateľov

1. Komerční používatelia vrátane 
konkurentov a koncoví používatelia 
základných platformových služieb, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 2, môžu 
Komisii alebo vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže nahlásiť 
akékoľvek praktiky alebo správanie 
strážcu prístupu, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia 
poskytuje členským štátom prístup 
k správam. 
2. Ak nahlásenie prijaté podľa odseku 1 
prijme vnútroštátny orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže, zašle sa priamo 
Komisii. 
3. Komisia vymedzí podmienky, za ktorých 
sa jej zasielajú správy uvedené v odseku 1. 
Komisia takisto vymedzuje podmienky, za 
akých sú členské štáty, najmä 
vnútroštátne orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže, informované 
o týchto správach a za akých podmienok 
k nim majú prístup. 
4. Komisia má právomoc stanoviť svoje 
priority na skúmanie správ uvedených 
v odseku 1. Na základe ustanovení tohto 
odseku 5 tohto článku a článku 33 má 
Komisia právomoc správu nepreskúmať 
z toho dôvodu, že nepovažuje takúto 
správu za prioritu z hľadiska 
presadzovania. 
5. Ak sa Komisia domnieva, že správa je 
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prioritou z hľadiska presadzovania, môže 
začať konanie podľa článku 18 alebo 
prieskum trhu podľa článku 14. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 727
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže formou jednoduchej 
žiadosti alebo rozhodnutím požiadať 
podniky a združenia podnikov o 
poskytnutie všetkých potrebných 
informácií, a to aj na účely monitorovania, 
vykonávania a presadzovania pravidiel 
stanovených v tomto nariadení. Komisia 
môže tiež požiadať o prístup k databázam a 
algoritmom podnikov a o ich vysvetlenie 
formou jednoduchej žiadosti alebo 
rozhodnutím.

1. Komisia môže formou jednoduchej 
žiadosti alebo rozhodnutím požiadať 
podniky a združenia podnikov o 
poskytnutie všetkých potrebných 
informácií, a to aj na účely monitorovania, 
vykonávania a presadzovania pravidiel 
stanovených v tomto nariadení. Komisia 
môže tiež požiadať o prístup k databázam, 
algoritmom a A/B testovaniu podnikov a o 
ich vysvetlenie formou jednoduchej 
žiadosti alebo rozhodnutím. Ak sa 
jednoduchá žiadosť nevybaví do troch 
týždňov, Komisia si môže tieto informácie 
vyžiadať rozhodnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 728
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Právomoc vykonávať kontroly na mieste

1. Komisia môže vykonávať kontroly na 
mieste v priestoroch podniku alebo 
združenia podnikov.
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2. Kontroly na mieste sa môžu vykonávať 
aj s pomocou audítorov alebo znalcov 
vymenovaných Komisiou podľa článku 24 
ods. 2.
3. Počas kontrol na mieste môže Komisia 
a audítori alebo znalci, ktorých 
vymenovala, požiadať podnik alebo 
združenie podnikov, aby poskytli 
vysvetlenia o svojej organizácii, 
fungovaní, IT systéme, algoritmoch, 
nakladaní s údajmi a obchodnom 
správaní a prístup k nim. Komisia a 
audítori alebo znalci, ktorých vymenovala, 
môžu klásť otázky kľúčovým 
zamestnancom.
4. Podniky alebo združenia podnikov sú 
povinné podrobiť sa kontrole na mieste 
nariadenej rozhodnutím Komisie. V 
rozhodnutí musí byť uvedený predmet a 
účel návštevy, stanovený dátum, kedy sa 
má začať, a musia v ňom byť uvedené 
sankcie podľa článkov 26 a 27, ako aj 
právo na preskúmanie rozhodnutia 
Súdnym dvorom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 729
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže vykonávať kontroly 
na mieste v priestoroch podniku alebo 
združenia podnikov.

1. V naliehavých prípadoch z dôvodu 
rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy pre 
komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov strážcov prístupu 
môže Komisia vykonávať kontroly na 
mieste v priestoroch podniku alebo 
združenia podnikov na účely preskúmania 
podľa tohto nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa určiť, že právomoc vykonávať kontroly na mieste sa Komisii udeľuje len na účely 
uplatňovania tohto nariadenia. Kontroly na mieste by sa mali vykonávať len vo výnimočných 
prípadoch, a ak sú riadne odôvodnené vzhľadom na závažnosť alebo naliehavosť údajného 
porušenia.

Pozmeňujúci návrh 730
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Počas kontrol na mieste môže 
Komisia a audítori alebo znalci, ktorých 
vymenovala, požiadať podnik alebo 
združenie podnikov, aby poskytli 
vysvetlenia o svojej organizácii, fungovaní, 
IT systéme, algoritmoch, nakladaní s 
údajmi a obchodnom správaní a prístup k 
nim. Komisia a audítori alebo znalci, 
ktorých vymenovala, môžu klásť otázky 
kľúčovým zamestnancom.

3. Počas kontrol na mieste môže 
Komisia a audítori alebo znalci, ktorých 
vymenovala, požiadať podnik alebo 
združenie podnikov, aby poskytli 
vysvetlenia o svojej organizácii, fungovaní, 
IT systéme, algoritmoch, nakladaní s 
údajmi a obchodnom správaní a prístup k 
nim. Vedú behaviorálne experimenty s 
cieľom vyhodnotiť algoritmus a 
používanie údajov. Komisia a audítori 
alebo znalci, ktorých vymenovala, môžu 
klásť otázky kľúčovým zamestnancom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podniky alebo združenia podnikov 
sú povinné podrobiť sa kontrole na mieste 
nariadenej rozhodnutím Komisie. V 
rozhodnutí musí byť uvedený predmet a 
účel návštevy, stanovený dátum, kedy sa 
má začať, a musia v ňom byť uvedené 
sankcie podľa článkov 26 a 27, ako aj 
právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym 

4. Podniky alebo združenia podnikov 
sú povinné podrobiť sa kontrole na mieste 
nariadenej rozhodnutím Komisie. V 
rozhodnutí musí byť uvedený predmet a 
účel kontroly na mieste, stanovený dátum, 
kedy sa má začať, a musia v ňom byť 
uvedené sankcie podľa článkov 26 a 27, 
ako aj právo na preskúmanie rozhodnutia 
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dvorom. Súdnym dvorom. Rozhodnutie musí byť 
primerané závažnosti a naliehavosti 
údajného porušenia a musí byť riadne 
odôvodnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 732
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Spätná väzba od tretích strán

Komisia zabezpečí osobitný mechanizmus 
pre tretie strany na nahlasovanie 
prekážok, s ktorými sa stretli v súvislosti s 
vykonávaním povinností zo strany 
strážcov prístupu vyplývajúcich z článkov 
5 a 6 nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 733
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V naliehavých prípadoch z dôvodu 
rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy pre 
komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov strážcov prístupu 
môže Komisia na základe prima facie 
zistenia porušenia článku 5 alebo 6 
nariadiť rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 predbežné opatrenia voči 

1. V naliehavých prípadoch z dôvodu 
rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy pre 
komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov strážcov prístupu, 
bezprostredného ohrozenia spravodlivosti 
a súťažeschopnosti trhov alebo 
všeobecných úvah uvedených v článku 1 
ods. 1 môže Komisia nariadiť rozhodnutím 
prijatým v súlade s konzultačným 



PE696.540v01-00 86/127 AM\1238611SK.docx

SK

strážcovi prístupu. postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 
predbežné opatrenia voči strážcovi 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 734
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa 
môže prijať len v súvislosti s konaním 
začatým na účely možného prijatia 
rozhodnutia o neplnení povinnosti podľa 
článku 25 ods. 1. Rozhodnutie sa uplatňuje 
na vymedzené obdobie a toto obdobie sa 
môže podľa potreby predĺžiť.

2. Rozhodnutie sa uplatňuje na 
vymedzené obdobie a toto obdobie sa 
môže podľa potreby predĺžiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 735
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa
Záväzky

1. Ak dotknutý strážca prístupu ponúkne 
počas konania podľa článkov 16 alebo 25 
záväzky v prípade príslušných základných 
platformových služieb s cieľom 
zabezpečiť plnenie povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, Komisia 
môže rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 vyhlásiť tieto záväzky za 
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záväzné pre daného strážcu prístupu a 
vyhlásiť, že neexistujú žiadne ďalšie 
dôvody na prijatie opatrení.
2. Komisia môže na požiadanie alebo z 
vlastnej iniciatívy obnoviť rozhodnutím 
príslušné konanie, ak:
a) nastala podstatná zmena ktorejkoľvek 
zo skutočností, na ktorých bolo 
rozhodnutie založené;
b) dotknutý strážca prístupu koná v 
rozpore so svojimi záväzkami;
c) rozhodnutie bolo založené na 
neúplných, nesprávnych alebo 
zavádzajúcich informáciách poskytnutých 
stranami.
3. Ak sa Komisia domnieva, že záväzkami, 
ktoré predložil dotknutý strážca prístupu, 
sa nemôže zabezpečiť účinné 
dodržiavanie povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6, vysvetlí dôvody, prečo v 
rozhodnutí o ukončení príslušného 
konania nevyhlásila tieto záväzky za 
záväzné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 736
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže na požiadanie alebo 
z vlastnej iniciatívy obnoviť rozhodnutím 
príslušné konanie, ak:

2. Komisia môže na požiadanie 
jedného alebo viacerých príslušných 
vnútroštátnych orgánov alebo z vlastnej 
iniciatívy obnoviť rozhodnutím príslušné 
konanie, ak:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 737
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Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) opatrenia, ktoré strážca prístupu 
navrhol, sa ukázali ako neúčinné na 
zabezpečenie dodržiavania povinností 
podľa článkov 5 a 6;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 738
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
záväzkami, ktoré predložil dotknutý strážca 
prístupu, sa nemôže zabezpečiť účinné 
dodržiavanie povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6, vysvetlí dôvody, prečo v 
rozhodnutí o ukončení príslušného konania 
nevyhlásila tieto záväzky za záväzné.

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
záväzkami, ktoré predložil dotknutý strážca 
prístupu, sa nemôže zabezpečiť účinné 
dodržiavanie povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6, vysvetlí dôvody, prečo v 
rozhodnutí o ukončení príslušného konania 
nevyhlásila tieto záväzky za záväzné, a po 
preskúmaní bude požadovať zmeny 
záväzkov, aby boli účinné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 739
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 24 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Monitorovanie povinností a opatrení Predkladanie správ a monitorovanie 
povinností a opatrení
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 740
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže prijať potrebné 
opatrenia na monitorovanie účinného 
vykonávania a dodržiavania povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 a rozhodnutí 
prijatých podľa článkov 7, 16, 22 a 23.

1. Komisia prijme potrebné opatrenia 
na monitorovanie účinného vykonávania a 
dodržiavania povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6 a rozhodnutí prijatých 
podľa článkov 7, 16, 22 a 23.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 741
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia vytvorí a spravuje verejne 
prístupné a používateľsky ústretové 
webové sídlo, ktoré obsahuje aspoň tieto 
informácie:
a) počet rozhodnutí o neplnení povinností, 
ktoré boli prijaté podľa článku 25;
b) počet pokút, ktoré boli uložené podľa 
článku 26;
c) názvy spoločností, proti ktorým boli 
prijaté rozhodnutia o neplnení povinností;
d) názvy spoločností, ktorým boli uložené 
pokuty.
Komisia neuverejňuje žiadne citlivé 
obchodné informácie, ktoré by mohli 
poškodiť záujmy spoločnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať vymenovanie nezávislých 
externých znalcov a audítorov, ktorí 
Komisii pomáhajú pri monitorovaní 
povinností a opatrení a poskytujú jej 
osobitné odborné znalosti alebo vedomosti.

2. Opatrenia podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať vymenovanie nezávislých 
externých znalcov a audítorov, ktorí 
Komisii pomáhajú pri monitorovaní 
povinností a opatrení a poskytujú jej 
osobitné odborné znalosti alebo vedomosti. 
Títo externí znalci a audítori by počas 12 
mesiacov pred vymenovaním Komisiou 
nemali mať žiadne zmluvné vzťahy s 
podnikom poskytujúcim základné 
platformové služby uvedené v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 743
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať vymenovanie nezávislých 
externých znalcov a audítorov, ktorí 
Komisii pomáhajú pri monitorovaní 
povinností a opatrení a poskytujú jej 
osobitné odborné znalosti alebo vedomosti.

2. Opatrenia podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať vymenovanie nezávislých 
externých znalcov a audítorov, ktorí sa 
majú stať súčasťou strážcu prístupu a 
ktorí Komisii pomáhajú pri monitorovaní 
povinností a opatrení a poskytujú jej 
osobitné odborné znalosti alebo vedomosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 744
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty určia orgány s 
osobitnými odbornými znalosťami a 
skúsenosťami na pomoc Komisii pri 
presadzovaní tohto nariadenia. Tieto 
orgány poskytujú Komisii podporu pri 
úlohách v oblasti monitorovania a 
vyšetrovania dodržiavania nariadenia. 
Komisia na tento účel oprávňuje určené 
orgány využívať právomoci zakotvené v 
článkoch 19, 20 a 21, ako aj prijímať 
sťažnosti od koncových používateľov a 
komerčných používateľov v súvislosti s 
neplnením povinností strážcami prístupu 
na ich území, aby o nich mohli podávať 
správy Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 745
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komerčný alebo koncový 
používateľ základnej platformovej služby 
strážcu prístupu môže Komisii predložiť 
správu týkajúcu sa podozrenia z 
nedodržiavania tohto nariadenia zo strany 
strážcu prístupu.
Komisia správu do štyroch mesiacov od jej 
prijatia preskúma a vydá odôvodnené 
rozhodnutie, či zamýšľa začať prieskum 
podľa článkov 14, 15, 16 alebo 17. 
Komisia by mala svoje rozhodnutie 
oznámiť používateľovi, ktorý pôvodne 
správu predložil, a súčasne ju zverejniť.
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Pozmeňujúci návrh 746
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme rozhodnutie o 
neplnení povinností v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak zistí, že strážca 
prístupu nedodržiava jednu alebo viaceré z 
týchto požiadaviek:

1. Komisia prijme rozhodnutie o 
neplnení povinností v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov 
od okamihu neplnenia povinností, ak zistí, 
že strážca prístupu nedodržiava jednu alebo 
viaceré z týchto požiadaviek:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 747
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme rozhodnutie o 
neplnení povinností v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak zistí, že strážca 
prístupu nedodržiava jednu alebo viaceré z 
týchto požiadaviek:

1. Komisia do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18 prijme 
rozhodnutie o neplnení povinností v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4, ak zistí, že strážca 
prístupu nedodržiava jednu alebo viaceré z 
týchto požiadaviek:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 748
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) záväzky vyhlásené za právne 
záväzné podľa článku 23.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 749
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Prijatie troch rozhodnutí o riešení 
sťažností podľa článku 7 ods. 2a počas 
obdobia piatich rokov v súvislosti s 
rozsahom tej istej povinnosti uvedenej v 
článku 6 poskytne Komisii právo prijať 
rozhodnutie o neplnení povinností podľa 
článku 25 bez toho, aby Komisia musela 
dodržať konzultačný postup uvedený v 
článku 32 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 750
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia prijme rozhodnutie do 
šiestich mesiacov od začatia konania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 751
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili
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Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím.

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím. Komisia môže rozhodnutím 
prijatým v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 
uložiť takémuto strážcovi prístupu 
akékoľvek behaviorálne nápravné 
opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 752
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad 
s rozhodnutím.

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a aby 
uplatnil všetky primerané nápravné 
opatrenia na zabezpečenie účinného 
dodržiavania povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6 a obnovenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov v 
súlade s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 753
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Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím.

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote, 
ktorá nepresiahne tri mesiace, upustil od 
neplnenia povinností a podal vysvetlenie, 
ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 754
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby v primeranej lehote 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím.

3. V rozhodnutí o neplnení povinností 
prijatom podľa odseku 1 Komisia nariadi 
strážcovi prístupu, aby do dvoch mesiacov 
upustil od neplnenia povinností a podal 
vysvetlenie, ako plánuje dosiahnuť súlad s 
rozhodnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 755
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Strážca prístupu poskytne Komisii 
opis opatrení, ktoré prijal na zabezpečenie 
súladu s rozhodnutím prijatým podľa 

4. Strážca prístupu poskytne Komisii 
opis opatrení, ktoré prijal na zabezpečenie 
súladu s rozhodnutím prijatým podľa 
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odseku 1. odseku 1. Ak Komisia preskúmaním zistí, 
že opatrenia nie sú účinné na 
zabezpečenie toho, aby strážca prístupu 
plnil svoje povinnosti podľa článkov 5 a 6, 
je oprávnená požadovať zmeny týchto 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 756
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Strážca prístupu poskytne Komisii 
opis opatrení, ktoré prijal na zabezpečenie 
súladu s rozhodnutím prijatým podľa 
odseku 1.

4. Strážca prístupu poskytne Komisii 
opis opatrení, ktoré prijal na zabezpečenie 
súladu s rozhodnutím prijatým podľa 
odseku 1. V prípade, že neplnenie 
povinností pretrváva po preskúmaní 
opatrení navrhnutých strážcom prístupu, 
Komisia navrhne zmeny týchto opatrení s 
cieľom zabezpečiť úplné plnenie 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 757
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 26 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokuty Pokuty a nápravné opatrenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 758
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Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 10 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že strážca 
prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 10 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, alebo štrukturálne a 
rovnako účinné behaviorálne nápravné 
opatrenia, ak zistí, že strážca prístupu 
úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 759
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 10 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že strážca 
prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 30 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že strážca 
prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 760
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 10 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že strážca 
prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

1. V rozhodnutí podľa článku 25 
môže Komisia uložiť strážcovi prístupu 
pokuty, ktoré nepresahujú 30 % jeho 
celkového obratu v predchádzajúcom 
účtovnom období, ak zistí, že strážca 
prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti 
nedodržiaval:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 761
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
podnikom a združeniam podnikov pokuty, 
ktoré nepresahujú 1 % celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
podnikom a združeniam podnikov pokuty, 
ktoré nepresahujú 5 % celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 762
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
podnikom a združeniam podnikov pokuty, 
ktoré nepresahujú 1 % celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť 
podnikom a združeniam podnikov pokuty, 
ktoré nepresahujú 5 % celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období, ak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
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Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v lehote stanovenej Komisiou 
neopravia nesprávne, neúplné alebo 
zavádzajúce informácie, ktoré poskytol 
zamestnanec, alebo neposkytnú či 
odmietnu poskytnúť úplné informácie o 
skutočnostiach týkajúcich sa predmetu a 
účelu kontroly podľa článku 21;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) odmietnu sa podrobiť kontrole na 
mieste podľa článku 21.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 765
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia však nepožaduje uhradenie 
podľa druhého alebo tretieho pododseku 
od podnikov, ktoré preukážu, že 
nevykonali rozhodnutie združenia vedúce 
k porušeniu, a že predtým, ako Komisia 
začala vyšetrovanie prípadu, o tomto 
porušení nevedeli alebo sa od neho 

vypúšťa sa
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aktívne dištancovali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 766
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančná zodpovednosť každého podniku 
za uhradenie pokuty však nepresiahne 
10 % jeho celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období.

Finančná zodpovednosť každého podniku 
za uhradenie pokuty však nepresiahne 
30 % jeho celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 767
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančná zodpovednosť každého podniku 
za uhradenie pokuty však nepresiahne 
10 % jeho celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období.

Finančná zodpovednosť každého podniku 
za uhradenie pokuty však nepresiahne 
30 % jeho celkového obratu v 
predchádzajúcom účtovnom období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 768
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) sa podrobili kontrole na mieste vypúšťa sa



AM\1238611SK.docx 101/127 PE696.540v01-00

SK

nariadenej rozhodnutím prijatým podľa 
článku 21;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú trojročnej 
premlčacej lehote.

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú päťročnej 
premlčacej lehote.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 770
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú trojročnej 
premlčacej lehote.

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú päťročnej 
premlčacej lehote.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 771
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoci zverené Komisii 1. Právomoci zverené Komisii 
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článkami 26 a 27 podliehajú trojročnej 
premlčacej lehote.

článkami 26 a 27 podliehajú päťročnej 
premlčacej lehote.

Or. en

Odôvodnenie

Päť rokov je štandardná premlčacia lehota podľa práva EÚ a vnútroštátneho práva v oblasti 
hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 772
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú trojročnej 
premlčacej lehote.

1. Právomoci zverené Komisii 
článkami 26 a 27 podliehajú päťročnej 
premlčacej lehote.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 773
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc Komisie vymáhať 
rozhodnutia prijaté podľa článkov 26 a 27 
podlieha premlčacej lehote päť rokov.

1. Právomoc Komisie vymáhať 
rozhodnutia prijaté podľa článkov 26 a 27 
podlieha premlčacej lehote sedem rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 774
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc Komisie vymáhať 
rozhodnutia prijaté podľa článkov 26 a 27 
podlieha premlčacej lehote päť rokov.

1. Právomoc Komisie vymáhať 
rozhodnutia prijaté podľa článkov 26 a 27 
podlieha premlčacej lehote sedem rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 775
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pred prijatím rozhodnutia 
podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 
ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a 
článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému 
strážcovi prístupu alebo podniku alebo 
združeniu podnikov príležitosť vypočutia v 
súvislosti s:

1. Komisia pred prijatím rozhodnutia 
podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 
ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a 
článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému 
strážcovi prístupu alebo podniku alebo 
združeniu podnikov vrátane tretích strán, 
ktorých sa konanie dotknutého strážcu 
prístupu týka, príležitosť vypočutia v 
súvislosti s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 776
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pred prijatím rozhodnutia 
podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 
ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a 
článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému 
strážcovi prístupu alebo podniku alebo 
združeniu podnikov príležitosť vypočutia v 
súvislosti s:

1. Komisia pred prijatím rozhodnutia 
podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 
ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a 
článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému 
strážcovi prístupu alebo podniku alebo 
združeniu podnikov a tretím stranám s 
oprávneným záujmom príležitosť 
vypočutia v súvislosti s:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 777
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak to Komisia považuje za 
potrebné, môže pred prijatím rozhodnutí 
podľa odseku 1 vypočuť aj ďalšie fyzické 
alebo právnické osoby. Žiadosť o 
vypočutie zo strany takýchto osôb sa 
schváli, ak preukážu dostatočný záujem. 
Príslušné vnútroštátne orgány určené 
podľa článku 32a môžu takisto požiadať 
Komisiu o vypočutie iných fyzických alebo 
právnických osôb s dostatočným 
záujmom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 778
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dotknutí strážcovia prístupu, 
podniky a združenia podnikov môžu 
predložiť svoje pripomienky k predbežným 
zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví 
Komisia vo svojich predbežných zisteniach 
a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

2. Dotknutí strážcovia prístupu, 
podniky, združenia podnikov a tretie 
strany s oprávneným záujmom môžu 
predložiť svoje pripomienky k predbežným 
zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví 
Komisia vo svojich predbežných zisteniach 
a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 779
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dotknutí strážcovia prístupu, 
podniky a združenia podnikov môžu 
predložiť svoje pripomienky k predbežným 
zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví 
Komisia vo svojich predbežných zisteniach 
a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

2. Dotknutí strážcovia prístupu, 
podniky, združenia podnikov a 
zainteresované tretie strany môžu 
predložiť svoje pripomienky k predbežným 
zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví 
Komisia vo svojich predbežných zisteniach 
a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 780
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia svoje rozhodnutia založí 
len na námietkach, ku ktorým sa dotknutí 
strážcovia prístupu, podniky a združenia 
podnikov mohli vyjadriť.

3. Komisia svoje rozhodnutia založí 
len na námietkach, ku ktorým sa dotknutí 
strážcovia prístupu, podniky, združenia 
podnikov a zainteresované tretie strany 
mohli vyjadriť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 781
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 30a
Zodpovednosť

1. Komisia prijme výročnú správu o stave 
digitálneho hospodárstva. Táto správa 
obsahuje analýzu trhovej pozície, vplyvu a 
obchodných modelov strážcov prístupu na 
spoločnom trhu. Správa obsahuje 
zhrnutie činností, najmä opatrení v oblasti 
dohľadu prijatých podľa kapitol II a IV 
tohto nariadenia, ako aj posúdenie toho, 
či sú pravidlá hospodárskej súťaže, 
ustanovenia tohto nariadenia (a 
nariadenia XX/2021 [aktu o digitálnych 
službách]) a súčasná úroveň 
presadzovania primerané na riešenie 
protisúťažného konania a zabezpečenie 
súťažeschopnosti a spravodlivosti 
digitálnych trhov. Táto výročná správa 
obsahuje aj posúdenie sociálneho vplyvu, 
v ktorom sa posudzujú nové digitálne 
produkty a služby a ich potenciálny vplyv 
na duševné zdravie, správanie 
používateľov, dezinformácie, polarizáciu 
a demokraciu. Pri plnení tohto mandátu 
by Komisia mala koordinovať svoje úsilie 
v oblasti dohľadu a monitorovania s 
úsilím uvedeným v akte o digitálnych 
službách, aby sa dosiahli čo najlepšie 
synergie.
2. Európsky parlament môže 
prostredníctvom svojich príslušných 
výborov každoročne vydať k správe 
Komisie stanovisko.
3. Komisia odpovedá na stanovisko prijaté 
Európskym parlamentom a na každú 
otázku, ktorú jej zašle Európsky 
parlament alebo Rada, písomne, a to do 
piatich týždňov od jej prijatia.
4. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa 
Komisia zúčastňuje na vypočutí v 
Európskom parlamente. Vypočutie sa 
uskutočňuje aspoň dvakrát ročne. 
Príslušný člen Komisie vystúpi s 
vyhlásením v Európskom parlamente 
a odpovie na všetky otázky jeho poslancov 
vždy, keď je o to požiadaný. Okrem toho 
sa zabezpečí nepretržitý dialóg na vysokej 
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úrovni medzi Európskym parlamentom a 
Komisiou prostredníctvom výmen, ktoré 
sa uskutočňujú najmenej štyrikrát ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 782
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Informácie zhromaždené podľa 
článkov 3, 12, 13, 19, 20 a 21 sa použijú 
len na účely tohto nariadenia.

1. Informácie zhromaždené podľa 
článkov 3, 12, 13, 19, 20 a 21 sa použijú 
len na účely tohto nariadenia. Stále 
existuje možnosť, aby si príslušné 
európske a vnútroštátne orgány v súlade s 
ich príslušným mandátom a poslaním 
verejnej služby medzi sebou vymieňali 
všetky relevantné informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Informácie zhromaždené podľa 
článkov 3, 12, 13, 19, 20 a 21 sa použijú 
len na účely tohto nariadenia.

1. Informácie zhromaždené podľa 
článkov 3, 19, 20 a 21 sa použijú len na 
účely tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie získané podľa článkov 12 a 13 sú relevantné aj pre kontrolu koncentrácií.
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Pozmeňujúci návrh 784
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bola dotknutá 
výmena a využívanie informácií 
poskytnutých na účely použitia podľa 
článkov 32 a 33, Komisia, orgány 
členských štátov a ich úradníci, 
zamestnanci a iné osoby pracujúce pod ich 
dohľadom, ani žiadna fyzická ani 
právnická osoba vrátane audítorov a 
znalcov vymenovaných podľa článku 24 
ods. 2 nezverejnia informácie, ktoré získali 
alebo si vymenili podľa tohto nariadenia a 
na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného 
tajomstva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj 
na všetkých zástupcov a znalcov členských 
štátov, ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek z 
činností Poradného výboru pre digitálne 
trhy podľa článku 32.

2. Bez toho, aby bola dotknutá 
výmena a využívanie informácií 
poskytnutých na účely použitia podľa 
článkov 12, 13, 32 a 33, Komisia, orgány 
členských štátov a ich úradníci, 
zamestnanci a iné osoby pracujúce pod ich 
dohľadom, ani žiadna fyzická ani 
právnická osoba vrátane audítorov a 
znalcov vymenovaných podľa článku 24 
ods. 2 nezverejnia informácie, ktoré získali 
alebo si vymenili podľa tohto nariadenia a 
na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného 
tajomstva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj 
na všetkých zástupcov a znalcov členských 
štátov, ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek z 
činností Poradného výboru pre digitálne 
trhy podľa článku 32.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 785
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 31 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31a
Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi na 

ochranu hospodárskej súťaže a ich 
právomoc konať

1. Komisia zabezpečí, aby sa správy podľa 
článku 16a tohto nariadenia predložili 
vnútroštátnym orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci Európskej 
siete pre hospodársku súťaž vymedzenej 
smernicou (EÚ) 2019/1 v článku 2 ods. 1 
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pododseku 5. 
2. Komisia zašle v rámci Európskej siete 
pre hospodársku súťaž rozhodnutia 
o začatí prieskumu trhu v zmysle článku 
14 alebo rozhodnutia týkajúce sa začatia 
konania v zmysle článku 18. Vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
môžu Komisii dobrovoľne poskytnúť 
všetky informácie, ktoré považujú za 
užitočné a potrebné na účely prieskumu 
trhu vykonaného podľa článkov 15, 16, 
16a alebo 17, a na žiadosť Komisie jej 
môžu pomôcť pri vykonávaní článkov 19, 
20 a 21. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 786
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha Poradný výbor pre 
digitálne trhy. Uvedený výbor je výborom 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha Poradný výbor pre 
digitálne trhy, ktorý pozostáva zo 
zástupcov Európskeho výboru pre 
ochranu údajov zriadeného v súlade s 
článkom 68 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ako aj 
zo zástupcov príslušných orgánov 
členských štátov zodpovedných za 
hospodársku súťaž, elektronickú 
komunikáciu, audiovizuálne služby, 
dohľad nad voľbami a ochranu 
spotrebiteľa. Uvedený výbor je výborom v 
zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 787
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE



PE696.540v01-00 110/127 AM\1238611SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 32 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32a
Úloha príslušných vnútroštátnych 

orgánov a koordinácia zo strany Komisie
1. Členský štát určí príslušný orgán na 
monitorovanie plnenia povinností 
stanovených v tomto nariadení a 
pravidelne podáva Komisii správy o 
dodržiavaní tohto nariadenia.
2. Príslušné vnútroštátne orgány nesmú 
prijímať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s 
rozhodnutím prijatým Komisiou podľa 
tohto nariadenia.
3. Príslušné vnútroštátne orgány 
koordinované Komisiou môžu poskytovať 
podporu pri prieskume trhu alebo konaní 
podľa článku 7 ods. 2 a článkov 15, 16, 
17, 19, 20 zhromažďovaním informácií a 
poskytovaním odborných znalostí alebo 
zhromažďovaním sťažností, ktoré sa majú 
odovzdať Komisii.
4. Pri zhromažďovaní dostatočných 
dôkazov týkajúcich sa určenia strážcu 
prístupu, neplnenia povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 alebo 
potreby doplniť nové povinnosti príslušné 
vnútroštátne orgány požiadajú o začatie 
prieskumu trhu v súlade s článkom 33.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 788
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 32 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32a
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Panel používateľov
Každý označený strážca prístupu má 
osobitný panel používateľov zložený z 
rovnakého počtu náhodne vybratých 
zástupcov komerčných a koncových 
používateľov.
a) Postup výberu zástupcov používateľov 
do panela používateľov je založený na 
online dobrovoľných mechanizmoch 
podávania žiadostí, po ktorom nasledujú 
metódy triedenia ako výberu náhodnej 
vzorky z väčšej skupiny dobrovoľných 
kandidátov.
b) Panel používateľov informuje Komisiu 
o nekalom správaní strážcu prístupu alebo 
o potenciálnom nedodržiavaní povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6.
c) Panel používateľov má právo byť 
informovaný predtým, ako Komisia prijme 
príslušné rozhodnutia týkajúce sa článkov 
5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 789
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 33 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33 Žiadosť o prieskum trhu 33 Žiadosť o prieskum trhu a konanie 
v prípade neplnenia povinností

Or. en

Pozmeňujúci návrh 790
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa:

a) článku 15, pretože dospeli k záveru, že 
existujú opodstatnené dôvody domnievať 
sa, že niektorý poskytovateľ základných 
platformových služieb by mal byť 
označený za strážcu prístupu;
b) článku 16, pretože dospeli k záveru, že 
existujú opodstatnené dôvody domnievať 
sa, že strážca prístupu systematicky 
nedodržiava články 5 a 6; alebo
c) článku 17, pretože dospeli k záveru, že 
do zoznamu základných platformových 
služieb by sa mala doplniť jedna alebo 
viaceré služby, ako sa uvádza v článku 2 
ods. 2 tohto nariadenia, Komisia do 
štyroch mesiacov preskúma a rozhodne, či 
existujú opodstatnené dôvody na začatie 
takéhoto prieskumu. Komisia k tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobné 
odôvodnenie svojho výberu opatrenia. 
Rozhodnutie je verejne dostupné a oznámi 
sa všetkým príslušným vnútroštátnym 
orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 791
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 1. Ak jeden alebo viaceré určené 
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požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

orgány členských štátov požiadajú 
Komisiu o začatie prieskumu podľa 
článkov 15, 16 alebo 17, pretože dospeli k 
záveru, že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, že 
existujú nové základné platformové služby 
a postupy, ktoré treba doplniť, že strážca 
prístupu si neplní svoje povinnosti podľa 
článkov 5 a 6 alebo že existuje situácia 
(systematického) neplnenia povinností, 
Komisia do troch mesiacov preskúma, či 
existujú opodstatnené dôvody na začatie 
takéhoto prieskumu. Ak sa Komisia 
rozhodne nezačať prieskum, zverejní 
príslušné dôvody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 792
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak jeden alebo viaceré členské 
štáty požiadajú Komisiu o začatie 
prieskumu podľa článku 15, pretože 
dospeli k záveru, že existujú opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že niektorý 
poskytovateľ základných platformových 
služieb by mal byť označený za strážcu 
prístupu alebo že strážca prístupu si neplní 
svoje povinnosti podľa článkov 5 a 6, 
alebo pretože majú informácie, z ktorých 
vyplýva, že existujú opodstatnené dôvody 
na doplnenie nových služieb alebo nových 
postupov, Komisia na základe toho do 
štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 793
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak jeden alebo viaceré členské 
štáty požiadajú Komisiu o začatie 
prieskumu podľa článku 15, pretože 
dospeli k záveru, že existujú opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že niektorý 
poskytovateľ základných platformových 
služieb by mal byť označený za strážcu 
prístupu, Komisia do štyroch mesiacov 
preskúma, či existujú opodstatnené dôvody 
na začatie takéhoto prieskumu, a prijme 
rozhodnutie. Ak Komisia rozhodne, že 
neexistujú dôvody na začatie prieskumu 
trhu, uverejní odôvodnené stanovisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 14, Komisia do štyroch 
mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 795
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článkov 15, 16 a 17, pretože dospeli 
k záveru, že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, že 
nedodržiava toto nariadenie alebo že treba 
preskúmať jeho nové služby a postupy, 
Komisia do štyroch mesiacov preskúma, či 
existujú opodstatnené dôvody na začatie 
takéhoto prieskumu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 796
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

1. Ak dva alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, 
že existujú opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že niektorý poskytovateľ 
základných platformových služieb by mal 
byť označený za strážcu prístupu, Komisia 
do štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 797
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak jeden alebo viaceré členské 
štáty požiadajú Komisiu o začatie 
prieskumu podľa článku 16, pretože 
dospeli k záveru, že existujú opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že niektorý 
poskytovateľ základných platformových 
služieb si neplní svoje povinnosti podľa 
článkov 5 a 6, Komisia do štyroch 
mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu. Ak Komisia rozhodne, že 
neexistujú dôvody na začatie prieskumu 
trhu, uverejní odôvodnené stanovisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 798
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Ak jeden alebo viaceré členské 
štáty požiadajú Komisiu o začatie 
prieskumu podľa článku 17, pretože 
dospeli k záveru, že existujú opodstatnené 
dôvody požadovať, aby do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia patrili nové 
služby alebo postupy, Komisia do štyroch 
mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu, a prijme rozhodnutie. Ak 
Komisia rozhodne, že neexistujú dôvody 
na začatie prieskumu trhu, uverejní 
odôvodnené stanovisko.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 799
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty predložia dôkazy na 
podporu svojej žiadosti.

2. Členské štáty predložia dôkazy na 
podporu svojej žiadosti. Takéto dôkazy 
predložené príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi zahŕňajú najmä informácie 
umožňujúce určiť spravodlivosť 
všeobecných podmienok prístupu k 
základným platformovým službám, a to aj 
pokiaľ ide o toky príjmov z reklamy a 
rozdelenie primeraných podielov výnosov 
nositeľom práv, ktorí sú tretími stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 800
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účinné presadzovanie tohto 
nariadenia sa uplatňuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1937 o ochrane osôb, ktoré 
nahlasujú porušenia práva Únie. Na tento 
účel sa osoby podľa článku 4 smernice 
(EÚ) 2019/1937 nabádajú, aby 
nahlasovali porušenia práva Únie 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu, 
ktorý ich postúpi Komisii a Poradnému 
výboru pre digitálne trhy. Oznámené 
porušenie práva sa posúdi a právo sa v 
príslušnej oblasti presadí do troch 
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mesiacov od postúpenia Komisii a 
Poradnému výboru pre digitálne trhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 801
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tretie strany s oprávneným 
záujmom o zastupovanie komerčných 
používateľov alebo koncových 
používateľov môžu Komisii poskytnúť 
dôkazy v súvislosti s akýmkoľvek 
prieskumom začatým na základe odsekov 
1 až 3 tohto článku. Na základe toho 
Komisia do štyroch mesiacov preskúma, či 
existujú opodstatnené dôvody na začatie 
takéhoto prieskumu podľa článkov 15, 16 
a 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 802
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Právo podávať sťažnosti

1. Tretie strany zastupujúce komerčných 
používateľov alebo koncových 
používateľov sú oprávnené podávať 
sťažnosti v súvislosti s neurčením strážcov 
prístupu a nedodržiavaním povinností 
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strážcami prístupu v súlade s článkami 3, 
5 a 6 a požiadať o začatie prieskumu trhu. 
Na podporu svojej žiadosti predložia 
dôkazy. 
2. Komisia preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu, a do troch mesiacov o svojom 
rozhodnutí informuje zainteresované 
tretie strany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 803
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
V prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 sa 
dopĺňa tento bod:
Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 20XX/XXXX z DD MMM 
RRRR o súťažeschopných a 
spravodlivých trhoch digitálneho sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 804
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33b
Zmena smernice (EÚ) 2020/1828

1. V prílohe I k smernici (EÚ) 2020/1828 
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sa dopĺňa tento bod: „(67) Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
20XX/XXXX o súťažeschopných 
a spravodlivých trhoch digitálneho 
sektora.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 805
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia uverejní rozhodnutia, 
ktoré prijme podľa článkov 3, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, 22, článku 23 ods. 1, článkov 25, 26 
a 27. Takéto uverejnenie musí obsahovať 
mená strán a hlavný obsah rozhodnutia 
vrátane akýchkoľvek uložených sankcií.

1. Komisia uverejní rozhodnutia, 
ktoré prijme podľa článkov 3, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, 18, 22, článku 23 ods. 1, článkov 
25, 26, 27, 33 a článku 33 písm. a). Takéto 
uverejnenie musí obsahovať mená strán a 
hlavný obsah rozhodnutia vrátane 
akýchkoľvek uložených sankcií, ako aj 
správu s uvedením dôvodov takéhoto 
rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 806
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Stretnutia zástupcov strážcov 
prístupu a členov Poradného výboru pre 
digitálne trhy a Komisie sa 
zaznamenávajú a uverejňujú každý 
mesiac v súlade s registrom 
transparentnosti EÚ. Na tento účel je 
zaznamenanie v registri transparentnosti 
EÚ pre strážcov prístupu, podniky a 
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združenia podnikov podľa článku 3 ods. 1 
tohto nariadenia povinné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 807
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) bližšieho určenia požiadaviek na 
prístupnosť uvedených v článku 6 písm. 
m) (nové);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) praktických opatrení a postupov, 
ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o spôsob 
spolupráce a práce Komisie s príslušnými 
orgánmi členského štátu pri plnení 
funkcií stanovených v článkoch 6, 7, 10, 
16, 17, 24 a 25;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 809
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno h a (nové)



PE696.540v01-00 122/127 AM\1238611SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) praktických opatrení a postupov, 
ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o spôsob 
spolupráce a práce Komisie s príslušnými 
orgánmi členského štátu pri plnení 
funkcií stanovených v článkoch 6, 7, 10, 
16, 17, 24 a 25;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 810
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Usmernenia

S cieľom uľahčiť dodržiavanie povinností 
uvedených v článkoch 5, 6, 12 a 13 
strážcami prístupu a ich presadzovanie 
Komisia v prípade potreby vydá 
usmernenia k povinnostiam stanoveným 
v týchto článkoch. Komisia môže v 
prípade, že je to vhodné a potrebné, 
oprávniť normalizačné orgány, aby 
vypracovali normy na uľahčenie 
vykonávania povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 811
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 6 a článku 9 ods. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 5 sa Komisii 
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1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od DD/MM/RRRR. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

udeľuje na obdobie piatich rokov od 
DD/MM/RRRR. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 812
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 6 a článku 9 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 5 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 813
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 6 a článku 9 ods. 1 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 814
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37a
Predkladanie správ

Výročná správa Európskej komisie o 
politike hospodárskej súťaže zahŕňa 
kapitolu o vykonávaní tohto nariadenia, v 
ktorej sa podrobne uvádzajú 
najdôležitejšie trendy v oblasti 
súťažeschopnosti a spravodlivosti 
digitálnych trhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 815
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do DD/MM/RRRR a 
následne každé tri roky vyhodnotí toto 
nariadenie a predloží správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1. Komisia do troch rokov od dátumu 
začatia uplatňovania tohto nariadenia a 
následne každé tri roky vyhodnotí toto 
nariadenie a predloží správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 816
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnoteniach sa uvedie, či sa 
môžu vyžadovať ďalšie pravidlá vrátane 
pravidiel týkajúcich sa zoznamu 
základných platformových služieb 
stanoveného v článku 2 bode 2, povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 a ich 
presadzovania na zabezpečenie toho, aby 
boli digitálne trhy v celej Únii 
súťažeschopné a spravodlivé. Komisia 
v nadväznosti na tieto hodnotenia prijme 
vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať 
legislatívne návrhy.

2. V hodnoteniach sa:

a) uvedie, či sa vyžaduje úprava, 
doplnenie alebo odstránenie pravidiel 
vrátane pravidiel týkajúcich sa zoznamu 
základných platformových služieb 
stanoveného v článku 2 bode 2, povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 a ich 
presadzovania na zabezpečenie toho, aby 
boli digitálne trhy v celej Únii 
súťažeschopné a spravodlivé;
b) zváži relevantný vývoj v oblasti práva, 
regulácie a presadzovania práva na 
digitálnych trhoch a
c) existencia kompenzačných výhod z 
povinností stanovených v článkoch 5 a 6.
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Komisia v nadväznosti na tieto hodnotenia 
prijme vhodné opatrenia, ktoré môžu 
zahŕňať legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty poskytnú všetky 
relevantné informácie, ktoré majú k 
dispozícii a ktoré môže Komisia požadovať 
na účely vypracovania správy uvedenej v 
odseku 1.

3. Členské štáty poskytnú všetky 
relevantné informácie, ktoré majú k 
dispozícii a ktoré môže Komisia požadovať 
na účely vypracovania správy uvedenej v 
odseku 1. V rámci takýchto informácií by 
sa mali preskúmať údaje, ktoré umožňujú 
určiť, či sú všeobecné podmienky prístupu 
k platformovým službám spravodlivé, a to 
aj pokiaľ ide o toky príjmov z reklamy a 
rozdelenie primeraných podielov výnosov 
nositeľom práv, ktorí sú tretími stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 818
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner, Markus Ferber, 
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia informuje o vykonávaní 
tohto nariadenia vo svojej výročnej správe 
o politike hospodárskej súťaže.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 819
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje po 
uplynutí šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje po 
uplynutí troch mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti.

Or. en


