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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom aktu o digitálnych službách je stanoviť spoločný súbor pravidiel týkajúcich sa 
povinností a zodpovednosti sprostredkovateľov. Je súčasťou ambície prispôsobiť EÚ 
digitálnemu veku. 
Účel tohto návrhu je trojaký:

– lepšie chrániť občanov a ich základné práva online,
– poskytnúť online platformám právnu istotu stanovením jasného rámca zodpovednosti,
– podporiť inováciu a konkurencieschopnosť v rámci jednotného trhu.

Spravodajca víta návrh Komisie ako nevyhnutný krok na ochranu základných práv občanov a 
vytvorenie otvoreného a bezpečného online prostredia. Spravodajca však identifikoval určité 
možnosti zlepšenia. Návrhom správy sa sledujú štyri hlavné ciele:

1. posilnenie ochrany spotrebiteľa vrátane ochrany súkromia, ochrany údajov a 
základných práv; 

2. posilnenie rámca dohľadu, najmä zabezpečením náležitej koordinácie a výmeny 
informácií medzi orgánmi;

3. uplatňovanie zásady proporcionality doplnením väčšieho množstva požiadaviek 
na veľmi veľké online platformy;

4. zvyšovanie hospodárskej súťaže na trhu a podpora rastu prostredníctvom zabezpečenia 
interoperability veľmi veľkých online platforiem.

Návrh správy sa zameriava na tieto kľúčové oblasti:

Ochrana základných práv

Spravodajca navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov zameraných na reguláciu používania 
automatizovaných nástrojov na moderovanie obsahu (článok 7). V nariadení by sa malo 
objasniť, že poskytovatelia sprostredkovateľských služieb nie sú povinní používať takéto 
nástroje. Ak poskytovateľ služby tieto nástroje používa, mal by zabezpečiť ľudský dohľad 
nad rozhodnutiami o odstránení alebo akejkoľvek úprave informačného obsahu. Spravodajca 
považuje za zásadné, aby zamestnávatelia moderátorom obsahu vzhľadom na zložité 
pracovné podmienky a citlivosť ich úlohy poskytovali primeranú odbornú prípravu a 
psychologickú podporu (článok 13 ods. 1c, článok 17 ods. 5).

V súlade s ostatnými právnymi predpismi EÚ, najmä so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov, sa spravodajca domnieva, že osobné údaje by sa mali viac chrániť. V tejto súvislosti 
bol doplnený osobitný článok 2a. Spravodajca tiež navrhuje, aby online platformy jasne 
uvádzali, ako a na aký účel získavajú údaje od používateľov služby a ako, komu a na aký účel 
ďalej šíria získané údaje (článok 23). 

Ochrana spotrebiteľa

S cieľom ďalej posilniť ochranu spotrebiteľa spravodajca navrhuje vypracovať požiadavky 
týkajúce sa obchodných podmienok, ktoré majú stanoviť poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb (článok 12). Najmä podmienky veľmi veľkých online 
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platforiem by sa mali postúpiť na schválenie koordinátorovi digitálnych služieb [článok 12 
ods. 2e)].
Jedným z rizík pri stanovovaní rámca zodpovednosti pre online platformy je, že sa ním 
platformy budú motivovať, aby boli príliš obozretné a neprimerane odstraňovali informačný 
obsah. S cieľom vyvážiť tento vedľajší účinok a zabezpečiť riadnu ochranu práv spotrebiteľa 
spravodajca navrhuje zaviesť pre spotrebiteľov, ktorých základné práva platforma poruší, 
právo na finančnú kompenzáciu, najmä ak sa príjemcovi služby zabránilo čerpať výhody 
z využívania platformy (článok 17 ods. 3). 

Hoci niektoré online obchodné modely vo veľkej miere závisia od cielenej reklamy 
a odporúčacích systémov, spravodajca sa domnieva, že by sa mali stanoviť dodatočné záruky 
pre spotrebiteľov. V návrhu správy sa napríklad navrhuje systém používania odporúčacích 
systémov a ich alternatívnych možností len pri udelení výslovného súhlasu („opt-in“) (článok 
29 ods. 2a). 

Podpora hospodárskej súťaže a otvoreného prístupu na trh

Jedným z dôležitých návrhov spravodajcu v tejto oblasti je zavedenie požiadaviek 
na interoperabilitu pre veľmi veľké online platformy. Na základe nového článku 33a by bolo 
pre veľmi veľké online platformy povinné, aby zabezpečili interoperabilitu svojich hlavných 
funkcií s inými platformami. Komisia by bola poverená tým, aby túto povinnosť ďalej 
špecifikovala. 

Jasná zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb

Spravodajca navrhuje, aby sa vypustil článok 6, pretože neexistuje platný dôvod, prečo by sa 
mala poskytovateľom sprostredkovateľských služieb poskytnúť väčšia imunita za ich 
„dobrovoľné kroky“. Okrem toho tento článok možno chápať tak, že podnecuje 
k iniciatívnemu odstráneniu obsahu, čo by mohlo byť v rozpore so slobodou prejavu.

Dodatočné požiadavky na veľmi veľké online platformy

Okrem prísnych požiadaviek na transparentnosť spravodajca navrhuje posilniť požiadavky 
na audit veľmi veľkých online platforiem (článok 28) stanovením zoznamu minimálnych tém, 
ktorých audit by sa mal vykonať. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a šírení nezákonných 
alebo inak škodlivých informácií a 
činností.

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať na poskytovateľov určitých 
služieb informačnej spoločnosti 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153526, teda 
všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú 
za odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa malo 
vzťahovať na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, a to najmä 
tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych 
ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a 
„hosting“, keďže exponenciálny nárast 
využívania týchto služieb, hlavne na všetky 
druhy legitímnych a sociálne prospešných 
účelov, posilnil aj ich úlohu pri 
sprostredkovaní a ich zodpovednosť za 
dodržiavanie základných práv.

__________________ __________________
26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, 
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov 
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 
17.9.2015, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vzhľadom na cezhraničnú povahu 
dotknutých služieb sú kroky Únie na 
harmonizáciu požiadaviek na prístupnosť 
sprostredkovateľských služieb na celom 
vnútornom trhu nevyhnutné na 



PE693.929v01-00 6/69 PA\1234517SK.docx

SK

zabránenie fragmentácii trhu a na 
zabezpečenie toho, aby bolo v celej Únii 
chránené rovnaké právo na prístup k 
týmto službám a ich výber pre všetkých 
spotrebiteľov a iných príjemcov služieb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
Chýbajúce harmonizované požiadavky na 
prístupnosť digitálnych služieb a 
platforiem by takisto vytvorili prekážky 
vykonávania existujúcich právnych 
predpisov Únie o prístupnosti, keďže 
mnohé služby, na ktoré sa tieto právne 
predpisy vzťahujú, sa spoliehajú na 
sprostredkovateľské služby, aby sa dostali 
ku koncovým používateľom. Požiadavky 
na prístupnosť sprostredkovateľských 
služieb vrátane ich online rozhraní by 
preto mali byť v súlade s existujúcimi 
právnymi predpismi Únie o prístupnosti, 
ako je Európsky akt o prístupnosti a 
smernica o prístupnosti webových sídiel, 
aby sa pri digitálnych inováciách na 
nikoho nezabudlo. Tento cieľ je v súlade s 
dokumentom Únia rovnosti: Stratégia 
v oblasti práv osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2021 – 2030 a so 
záväzkom Únie plniť ciele Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť v širokom rozsahu a vzťahovať 
sa aj na informácie súvisiace s 
nezákonným obsahom, produktmi, 
službami a činnosťami. Predovšetkým by 

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť 
bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné 
online prostredie by sa na účely tohto 
nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal 
vymedziť tak, aby sa vzťahoval na 
informácie súvisiace s nezákonným 
obsahom, produktmi, službami a 
činnosťami na základe zásady členského 
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sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez 
ohľadu na ich formu vzťahuje na 
informácie, ktoré sú podľa platných 
právnych predpisov buď samy osebe 
nezákonné, ako napríklad nezákonné 
nenávistné prejavy alebo teroristický obsah 
a nezákonný diskriminačný obsah, alebo 
ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako 
napríklad zdieľanie obrázkov 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, 
nezákonné zdieľanie súkromných snímok 
bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj 
nevyhovujúcich alebo falšovaných 
produktov, neoprávnené použitie materiálu 
chráneného autorským právom alebo 
činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych 
predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť 
informácií alebo činnosti vyplýva z práva 
Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je 
v súlade s právom Únie, ani aká je presná 
povaha alebo predmet príslušného 
právneho predpisu.

štátu pôvodu. Predovšetkým by sa tento 
pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na 
ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú 
podľa platných právnych predpisov buď 
samy osebe nezákonné, ako napríklad 
nezákonné nenávistné prejavy alebo 
teroristický obsah a nezákonný 
diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú 
nezákonných činností, ako napríklad 
zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne 
zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie 
súkromných snímok bez súhlasu, online 
prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich 
alebo falšovaných produktov, neoprávnené 
použitie materiálu chráneného autorským 
právom alebo činnosti zahŕňajúce 
porušovanie právnych predpisov o ochrane 
spotrebiteľa. V tejto súvislosti nie je 
podstatné, či nezákonnosť informácií alebo 
činnosti vyplýva z práva Únie alebo z 
vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s 
právom Únie, ani aká je presná povaha 
alebo predmet príslušného právneho 
predpisu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa 
používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať 
sprístupňovanie informácií potenciálne 
neobmedzenému počtu osôb, teda 
zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti 
informácií pre používateľov vo 
všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval 
ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho 
informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto 
osoby k predmetným informáciám 
skutočne pristupujú. Samotná možnosť 
vytvárať skupiny používateľov danej 
služby by sa sama osebe nemala chápať v 

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

mali by sa informácie považovať za 
verejne šírené len vtedy, keď registrácia 
alebo prijatie používateľov, ktorí žiadajú o 
prístup k daným informáciám, prebieha 
automaticky bez toho, aby človek prijímal 
rozhodnutie alebo vyberal, komu sa udelí 
prístup. Interpersonálne komunikačné 
služby vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197239, ako 
sú e-maily alebo služby odosielania 
súkromných správ, nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, keďže sa 
nepovažujú za verejne šírené. Informácie 
by sa mali považovať za šírené verejnosti v 
zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k 
tomu dochádza na základe priamej žiadosti 
príjemcu služby, ktorý informácie 
poskytol.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Všeobecné získavanie osobných 
údajov týkajúcich sa používania 
digitálnych služieb neprimerane zasahuje 
do práva na súkromie v digitálnom veku. 
V súlade so zásadou minimalizácie údajov 
a s cieľom zabrániť neoprávnenému 
zverejneniu, krádeži totožnosti a iným 
formám zneužívania osobných údajov by 
príjemcovia mali mať možnosť prístupu k 
službám informačnej spoločnosti a právo 
na anonymné používanie týchto služieb a 
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platbu za tieto služby vždy, keď je to 
technicky možné. Používatelia majú 
podobne právo, aby pri využívaní služieb 
informačnej spoločnosti neboli 
predmetom sledovania. Na tento účel by 
sa spracúvanie osobných údajov 
týkajúcich sa využívania digitálnych 
služieb malo obmedziť na rozsah 
nevyhnutne potrebný na poskytovanie 
služby a na vyúčtovanie poplatkov 
používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Uplatňovanie účinného šifrovania 
údajov bez medzifáz je nevyhnutné pre 
dôveru v internet a bezpečnosť na ňom, 
pretože účinne bráni neoprávnenému 
prístupu tretích strán a zabezpečuje 
dôvernosť komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb namiesto 
toho, aby sa obmedzil na neutrálne 
poskytovanie služieb čisto technickým a 
automatickým spracovaním informácií 
poskytnutých príjemcom služby, zohráva 

(18) Výnimky zo zodpovednosti 
stanovené v tomto nariadení by sa nemali 
uplatňovať, ak poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb pozná tieto 
informácie alebo ich kontroluje. Tieto 
výnimky by teda nemali byť dostupné, 
pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa 
informácií, ktoré neposkytol príjemca 
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aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s 
týmito informáciami oboznámiť alebo ich 
kontrolovať. Tieto výnimky by teda 
nemali byť dostupné, pokiaľ ide o 
zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré 
neposkytol príjemca služby, ale samotný 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
vrátane prípadu, keď boli informácie 
vypracované v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa.

služby, ale samotný poskytovateľ 
sprostredkovateľskej služby, vrátane 
prípadu, keď boli informácie vypracované 
v rámci redakčnej zodpovednosti 
poskytovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a 
neodrádzať od činností zameraných na 
odhaľovanie a identifikáciu nezákonného 
obsahu a konanie proti nemu, ktoré môžu 
poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb vykonávať na dobrovoľnom 
základe, by sa malo objasniť, že samotná 
skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú 
takéto činnosti, nespôsobuje 
nedostupnosť výnimiek zo zodpovednosti 
stanovených v tomto nariadení, ak sa tieto 
činnosti vykonávajú v dobrej viere a 
svedomite. Okrem toho je vhodné 
objasniť, že k nedostupnosti uvedených 
výnimiek zo zodpovednosti by nemala 
viesť ani samotná skutočnosť, že títo 
poskytovatelia v dobrej viere prijímajú 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
požiadavkami práva Únie vrátane 
požiadaviek stanovených v tomto 
nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie ich 
obchodných podmienok. Preto by sa 
žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré 
daný poskytovateľ prijal, nemali 
zohľadňovať pri určovaní toho, či 
poskytovateľ môže využiť výnimku zo 
zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či 

vypúšťa sa
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poskytovateľ poskytuje svoju službu 
neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu 
pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to 
bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, že 
poskytovateľ sa naň môže 
bezpodmienečne odvolávať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

správ a webmailové služby, kde sa 
komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 
služby prístupu na internet. Aj tieto služby 
môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, 
ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli 
považovať za „obyčajný prenos“, „kešing“ 
alebo hostingovú službu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej 
povahy, poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
podliehať monitorovacej povinnosti. V 
súlade s podmienkami stanovenými v 
tomto nariadení sa to netýka monitorovacej 
povinnosti v konkrétnom prípade, a najmä 
to nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych 
orgánov v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Žiadne ustanovenie 
tohto nariadenia by sa nemalo vykladať 
ako uloženie všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností, ani ako všeobecná 
povinnosť poskytovateľov prijímať 
proaktívne opatrenia v súvislosti s 
nezákonným obsahom.

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej 
povahy, poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by nemali 
podliehať monitorovacej povinnosti ani 
používať automatizované nástroje na 
moderovanie obsahu. V súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení sa to netýka monitorovacej 
povinnosti v konkrétnom prípade, a najmä 
to nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych 
orgánov v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Žiadne ustanovenie 
tohto nariadenia by sa nemalo vykladať 
ako uloženie všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností, ani ako všeobecná 
povinnosť poskytovateľov prijímať 
proaktívne opatrenia v súvislosti s 
nezákonným obsahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových 
služieb rozhodne odstrániť informácie, 
ktoré poskytol príjemca služby, alebo k 
nim znemožniť prístup, napríklad po prijatí 
oznámenia alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy, a to aj prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov, mal by 
vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré 
takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, 
a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného 

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

rozhodnutí, jeho dôvodoch a dostupných 
možnostiach uplatnenia prostriedkov 
nápravy na napadnutie rozhodnutia. Táto 
povinnosť by sa mala uplatňovať bez 
ohľadu na dôvody rozhodnutia, najmä bez 
ohľadu na to, či sa opatrenie prijalo z 
dôvodu, že informácie, na ktoré sa 
oznámenie vzťahuje, sa považujú za 
nezákonný obsah alebo za nezlučiteľné s 
platnými obchodnými podmienkami. 
Dostupné prostriedky nápravy, ktoré 
možno využiť na napadnutie rozhodnutia 
poskytovateľa hostingových služieb, by 
mali vždy zahŕňať súdne prostriedky 
nápravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa často poskytuje 
zjavne nezákonný obsah alebo že sa v 
rámci mechanizmov a systémov 
zriadených podľa tohto nariadenia často 
predkladajú zjavne neopodstatnené 
oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a 
poškodzuje práva a oprávnené záujmy 
dotknutých strán. Preto proti takémuto 
zneužívaniu treba zaviesť vhodné a 
primerané záruky. Informácie by sa mali 
považovať za zjavne nezákonný obsah a 
oznámenia alebo sťažnosti by sa mali 
považovať za zjavne neopodstatnené, ak je 
aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej 
analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, 
prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú 
neopodstatnené. Za určitých podmienok 
by online platformy v súvislosti s osobou, 
ktorá sa zapája do zneužívania, mali 
dočasne pozastaviť svoje príslušné 

(47) Zneužívanie služieb online 
platforiem tým, že sa v rámci 
mechanizmov a systémov zriadených 
podľa tohto nariadenia často predkladajú 
zjavne neopodstatnené oznámenia alebo 
sťažnosti, narúša dôveru a poškodzuje 
práva a oprávnené záujmy dotknutých 
strán. Preto proti takémuto zneužívaniu 
treba zaviesť vhodné a primerané záruky. 
Za určitých podmienok by online 
platformy v súvislosti s osobou, ktorá sa 
zapája do zneužívania, mali dočasne 
pozastaviť svoje príslušné činnosti. 
Náprava by mala byť vždy otvorená 
rozhodnutiam, ktoré online platformy v 
tejto súvislosti prijmú, a mala by podliehať 
dohľadu príslušného koordinátora 
digitálnych služieb. Pravidlá tohto 
nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie zneužívania ich služieb iné 
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činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda 
online platforiem určovať si obchodné 
podmienky a v prípade zjavne 
nezákonného obsahu súvisiaceho so 
závažnými trestnými činmi stanoviť 
prísnejšie opatrenia. Z dôvodu 
transparentnosti by sa táto možnosť mala 
jasne a dostatočne podrobne stanoviť v 
obchodných podmienkach online 
platforiem. Náprava by mala byť vždy 
otvorená rozhodnutiam, ktoré online 
platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala 
by podliehať dohľadu príslušného 
koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá 
tohto nariadenia o zneužívaní by online 
platformám nemali brániť prijímať na 
riešenie poskytovania nezákonného 
obsahu príjemcami ich služby alebo iného 
zneužívania ich služieb iné opatrenia v 
súlade s uplatniteľným právom Únie a 
vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

opatrenia v súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými 
pravidlami nie sú dotknuté možnosti 
vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili 
zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to 
aj zodpovednosť za náhradu škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49a) S cieľom prispieť k 
transparentnému online prostrediu pre 
spotrebiteľov, ktoré podporuje ekologickú 
transformáciu, by veľmi veľké online 
platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú 
uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na 
diaľku, mali spotrebiteľom v reálnom 
čase poskytnúť jasné a jednoznačné 
informácie o vplyve svojich výrobkov a 
služieb na životné prostredie, napríklad o 
používaní udržateľných a efektívnych 
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spôsobov dodania, udržateľných a 
ekologických obalov, ako aj 
o environmentálnych nákladoch na 
vrátenie tovaru v prípade stiahnutia z 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50a) S cieľom zabezpečiť 
minimalizáciu údajov by príležitostní 
obchodníci, ktorí sú fyzickými osobami, 
nemali na platformách, ktoré zabezpečujú 
trh, podliehať neprimeraným 
požiadavkám na identifikáciu. Platformy 
by nemali od fyzických osôb požadovať 
údaje nad rámec základnej registrácie 
používateľov platformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí 
zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá 
sa týka poskytovania služieb online 
platforiem. Online reklama však môže 
prispieť k vzniku významných rizík, 
počnúc reklamou, ktorá je sama osebe 
nezákonným obsahom, cez prispievanie k 
finančným stimulom na uverejňovanie 
alebo šírenie nezákonného alebo inak 
škodlivého obsahu a činností online až po 

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

diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré 
má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a 
príležitosti pre občanov. Model založený 
na reklame vyvolal hlboké zmeny v 
spôsobe prezentácie informácií a vytvoril 
nové modely získavania údajov a 
obchodné modely, ktoré nie sú vždy 
pozitívne. Okrem požiadaviek 
vyplývajúcich z článku 6 smernice 
2000/31/ES by sa preto od online 
platforiem malo vyžadovať, aby 
zabezpečili, že získavanie údajov má čo 
najmenší rozsah, že maximalizácia príjmu 
z reklamy neobmedzuje kvalitu služby a že 
príjemcovia služieb majú rozsiahle 
individualizované informácie potrebné na 
pochopenie toho, kedy a v mene koho sa 
reklama zobrazuje. Príjemcovia služieb by 
okrem toho mali mať informácie o 
hlavných parametroch používaných na 
určenie toho, že sa im má zobraziť 
konkrétna reklama, ktoré by im mali 
poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky 
použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je 
založená na profilovaní. Požiadavkami 
tohto nariadenia na poskytovanie 
informácií týkajúcich sa reklamy nie je 
dotknuté uplatňovanie príslušných 
ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva 
namietať, automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania, a najmä potreby získať súhlas 
dotknutej osoby pred spracovaním 
osobných údajov na cielenú reklamu. 
Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia 
smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa 
týkajú uchovávania informácií v 
koncových zariadeniach a prístupu k 
informáciám, ktoré sú v nich uložené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(62) Základnou črtou činnosti online 
platformy je spôsob, akým sú informácie 
priorizované a prezentované v jej online 
rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu 
prístupu k informáciám pre príjemcov 
služieb. Informácie sa napríklad 
odporúčajú, zoraďujú a priorizujú 
pomocou algoritmov, odlišujú sa 
prostredníctvom textu alebo iných 
vizuálnych znázornení alebo sa informácie 
poskytnuté príjemcami spracujú inak. 
Takéto odporúčacie systémy môžu mať 
významný vplyv na schopnosť príjemcov 
získavať informácie a vstupovať s nimi do 
interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu 
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aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Veľmi veľké online 
platformy by preto mali zabezpečiť, aby 
príjemcovia boli náležite informovaní a 
aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie 
sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, 
aby príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

aj pri rozširovaní určitých posolstiev, 
virálnom šírení informácií a stimulácii 
online správania. Online platformy by 
preto mali zabezpečiť, aby príjemcovia boli 
náležite informovaní o používaní 
odporúčacích systémov a aby príjemcovia 
mohli ovplyvniť to, ktoré informácie sa im 
predkladajú. Mali by jasne a ľahko 
zrozumiteľným spôsobom predstaviť 
hlavné parametre takýchto odporúčajúcich 
systémov, a tým zabezpečiť, aby 
príjemcovia chápali, ako sa pre nich 
informácie priorizujú. Veľmi veľké online 
platformy by tiež mali zaistiť, aby 
príjemcovia mali pre hlavné parametre 
alternatívy, medzi nimi aj také možnosti, 
ktoré nie sú založené na ich profilovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) Požiadavky na interoperabilitu pre 
veľmi veľké online platformy sú žiaduce, 
lebo môžu vytvoriť nové príležitosti na 
rozvoj inovačných služieb, prekonať efekt 
odkázanosti na uzavreté platformy a 
zabezpečiť hospodársku súťaž a možnosť 
výberu pre používateľov. Týmito 
požiadavkami by sa mal prijímateľom 
umožniť prístup k interakcii medzi 
platformami. Veľmi veľké online 
platformy by mali poskytovať aplikačné 
programovacie rozhranie, 
prostredníctvom ktorého môžu platformy 
tretích strán a ich príjemcovia 
spolupracovať s hlavnými funkciami a 
príjemcami hlavných služieb 
poskytovaných platformou. Medzi hlavné 
funkcie môže patriť schopnosť získať 
informácie z niektorých účtov, zdieľať 
poskytovaný obsah a reagovať naň. 
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Požiadavky na interoperabilitu nebránia 
platformám v tom, aby ponúkali svojim 
príjemcom okrem hlavných dodatočné 
prvky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71a) S cieľom zabezpečiť, aby 
systémová úloha veľmi veľkých online 
platforiem neohrozila vnútorný trh 
nespravodlivým vylúčením nových 
inovatívnych účastníkov vrátane MSP, 
podnikateľov a startupov, sú potrebné 
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dodatočné pravidlá, aby sa príjemcom 
služieb umožnila zmena alebo prepojenie 
a interoperabilita medzi online 
platformami alebo internetovými 
ekosystémami. V rámci povinností v 
oblasti interoperability by sa preto malo 
vyžadovať, aby si veľmi veľké online 
platformy vymieňali vhodné nástroje, 
údaje, odborné znalosti a zdroje. V rámci 
týchto opatrení by Komisia mala 
preskúmať rôzne technológie a otvorené 
normy a protokoly vrátane možnosti 
technických rozhraní (aplikačné 
programovacie rozhranie), ktoré by 
príjemcom služieb alebo iným účastníkom 
trhu umožnili využívať kľúčové funkcie 
veľmi veľkých online platforiem na 
výmenu informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu so sprostredkovateľskými 
službami;

a) prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu so sprostredkovateľskými 
službami a podporiť hospodársku súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa na digitálnom jednotnom 
trhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
záležitosti týkajúce sa služieb informačnej 
spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 
2002/58/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
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Ochrana práv spotrebiteľa v hospodárstve 
založenom na údajoch

1. Pokiaľ je to technicky možné a v 
súlade s právnymi predpismi Únie, 
poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti umožní používanie tejto služby 
a platbu za ňu bez toho, aby získaval 
osobné údaje príjemcu.
2. Poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti spracúva osobné údaje 
týkajúce sa používania služby príjemcom 
len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
to, aby umožnil príjemcovi túto službu 
používať alebo aby mu mohol za 
používanie tejto služby vyúčtovať 
poplatok. Prevádzkovateľ online 
platformy môže spracúvať osobné údaje 
týkajúce sa používania služby príjemcom 
na účely prevádzkovania odporúčacieho 
systému, len ak príjemca poskytol svoj 
výslovný súhlas v zmysle článku 4 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2016/679. Členské štáty 
nevyžadujú od poskytovateľa služieb 
informačnej spoločnosti, aby uchovával 
osobné údaje týkajúce sa používania 
služby všetkými príjemcami.
3. Poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti má právo poskytovať a 
podporovať služby šifrovania bez 
medzifáz.
4. Profilovanie používateľov, ktoré 
vykonávajú poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti, sa vykonáva len 
na základe údajov poskytnutých s jasným 
súhlasom používateľa. Akékoľvek 
profilovanie sa vykonáva len v súvislosti s 
používateľmi služby, ktorí naň dali 
súhlas. Poskytovateľom služieb 
informačnej spoločnosti sa výslovne 
zakazuje vykonávať profilovanie tretích 
osôb, ktoré nie sú používateľmi služby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej 
iniciatívy a dodržiavanie právnych 

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok nie je potrebný, keďže doteraz súdy nikdy nedospeli k záveru, že napríklad 
používanie ID obsahu na YouTube viedlo k tomu, že YouTube zohrával aktívnu úlohu pri 
poskytovaní obsahu svojich používateľov. Spoločnosti by sa mali nabádať k tomu, aby 
inovovali svoje postupy moderovania obsahu, mali by sme však vylúčiť, aby sa pre súkromné 
spoločnosti zabezpečila ešte väčšia beztrestnosť pri rozhodovaní o zákonnosti online obsahu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti alebo aktívnej povinnosti 
zisťovania skutočností

Neexistencia všeobecnej monitorovacej 
povinnosti, aktívnej povinnosti zisťovania 
skutočností alebo povinnosti 
automatizovaného moderovania obsahu
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovateľom sprostredkovateľských 
služieb sa neukladá všeobecná povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré títo 
poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, 
ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 
alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú 
činnosť. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by za 
žiadnych okolností nemali byť povinní 
používať automatizované moderovanie 
obsahu. Pri používaní automatizovaných 
nástrojov na moderovanie obsahu by 
sprostredkovateľské služby mali vždy 
zabezpečiť ľudský dohľad nad 
rozhodnutím o odstránení, znefunkčnení, 
obmedzení alebo akejkoľvek úprave 
informačného obsahu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

prípade najneskôr 10 pracovných dní po 
tom, ako dostali príkaz konať, informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každá žiadosť poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb podľa 
tohto nariadenia sa zašle prostredníctvom 
koordinátora digitálnych služieb v 
členskom štáte usadenia, ktorý je 
zodpovedný za zber žiadostí a informácií 
zo všetkých relevantných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

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

1. Do svojich obchodných podmienok 
zahrnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb informácie 
o všetkých obmedzeniach, ktoré v 
súvislosti s využívaním svojej služby 
zavedú vo vzťahu k informáciám 
poskytovaným príjemcami služby. Tieto 
informácie musia obsahovať údaje o 
akýchkoľvek politikách, postupoch, 
opatreniach a nástrojoch používaných na 
účely moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania a ľudskej 
kontroly. Musia byť podané jasným a 
jednoznačným jazykom a verejne dostupné 
v ľahko prístupnom formáte.

1. Do svojich obchodných podmienok 
zahrnú poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb informácie 
o všetkých obmedzeniach, ktoré v 
súvislosti s využívaním svojej služby 
zavedú vo vzťahu k informáciám 
poskytovaným príjemcami služby. Tieto 
informácie musia obsahovať údaje o 
akýchkoľvek politikách, postupoch, 
opatreniach a nástrojoch používaných na 
účely moderovania obsahu vrátane 
algoritmického rozhodovania a ľudskej 
kontroly. Musia byť podané jasným a 
jednoznačným jazykom a verejne dostupné 
v ľahko prístupnom a strojovo čitateľnom 
formáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obchodné podmienky 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb musia byť v súlade s hlavnými 
zásadami základných práv zakotvenými v 
charte a medzinárodnom práve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Obchodné podmienky, ktoré nie sú 
v súlade s týmto článkom, nie sú pre 
príjemcov záväzné v súlade so smernicou 
93/13/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Všetky zmeny obchodných 
podmienok by mali byť v plnom súlade s 
týmto článkom. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb by mali 
používateľov informovať o všetkých 
zmenách obchodných podmienok aspoň 
jeden mesiac pred ich vykonaním.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. V záujme zachovania a posilnenia 
vnútorného trhu a transparentnosti 
poskytovaných služieb poskytovateľ v čo 
najväčšej možnej miere používa podobné 
obchodné podmienky na celom 
vnútornom trhu, pričom rozdiely sú jasne 
označené a odôvodnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2e. Veľmi veľké online platformy 
konzultujú o svojich obchodných 
podmienkach s koordinátorom digitálnych 
služieb a tieto obchodné podmienky 
nadobudnú účinnosť až po schválení 
koordinátorom digitálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb aspoň raz 
ročne zverejnia jasnú, ľahko zrozumiteľnú 
a podrobnú správu o akomkoľvek 

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

zrozumiteľnú a podrobnú správu o 
akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré 
počas príslušného obdobia uskutočnili. 
Tieto správy podľa vhodnosti obsahujú 
najmä informácie o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) moderovaní obsahu vykonávanom z 
vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane 
počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré 
ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a 
prístupnosť informácií poskytovaných 
príjemcami služby a ich schopnosť 
poskytovať informácie, rozdelených podľa 
druhu dôvodu a základu na prijatie týchto 
opatrení, ako aj o opatreniach prijatých v 
oblasti kvalifikácie moderátorov obsahu a 
o zárukách na zabezpečenie, aby nebol 
dotknutý obsah, ktorý je v súlade s 
pravidlami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Odsek 1 písmená b), c) a d) sa 
nevzťahujú na poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb, ktorí sa v 
zmysle prílohy k odporúčaniu Komisie 
2003/361/ES považujú za mikropodniky 
alebo malé podniky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v prípade oznámenia o údajnom 
porušení práva duševného vlastníctva 
dôkaz o tom, že subjekt predkladajúci 
oznámenie je nositeľom práva duševného 
vlastníctva, ktoré bolo údajne porušené, 
alebo je oprávnený konať v mene 
nositeľa tohto práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Po prijatí oznámenia o údajnom 
porušení autorského práva poskytovateľ 
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služieb informuje poskytovateľov 
informácií prostredníctvom dostupných 
kontaktných údajov o prvkoch uvedených 
v odseku 2 a pred prijatím rozhodnutia a 
pred prípadným znemožnením prístupu k 
uvedenému obsahu im poskytne možnosť 
reagovať minimálne do piatich 
pracovných dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Poskytovateľ zabezpečí, aby 
rozhodnutia o oznámeniach prijímali 
kvalifikovaní pracovníci, ktorým sa má 
poskytnúť primeraná odborná príprava, 
ako aj primerané pracovné podmienky 
vrátane profesionálnej podpory a 
kvalifikovanej psychologickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Mikropodniky a malé podniky 
vymedzené v prílohe k odporúčaniu 
Komisie 2003/361/ES sú oslobodené od 
povinností stanovených v tomto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby počas obdobia najmenej 
šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

1. Online platformy poskytujú 
príjemcom služby a oprávneným 
subjektom vymedzeným v článku 3 bode 4 
smernice (EÚ) 2020/1828 počas obdobia 
najmenej šiestich mesiacov od rozhodnutia 
uvedeného v tomto odseku prístup k 
účinnému vnútornému systému 
vybavovania sťažností, ktorý umožňuje 
elektronické a bezplatné podávanie 
sťažností proti nasledujúcim rozhodnutiam 
prijatým online platformou z dôvodu, že 
informácie poskytnuté príjemcami sú 
nezákonným obsahom alebo nie sú v 
súlade s jej obchodnými podmienkami:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozhodnutia o odstránení alebo 
znemožnení prístupu k informáciám;

a) rozhodnutia o odstránení, 
znemožnení, obmedzení alebo akejkoľvek 
inej úprave prístupu k informáciám;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zruší svoje rozhodnutie uvedené v odseku 
1. Ak si to sťažovateľ želá, online 
platforma tiež verejne informuje o zrušení 
rozhodnutia. Ak je rozhodnutie uvedené v 
odseku 1 zjavne nesprávne a v rozpore so 
základnými právami príjemcu služby, 
online platforma poskytne finančnú 
kompenzáciu. Pri určovaní výšky 
finančnej kompenzácie online platforma 
zohľadní aj to, či rozhodnutie uvedené v 
odseku 1 bránilo príjemcovi služby 
profitovať z používania platformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Online platformy zabezpečia, aby 
sa rozhodnutia uvedené v odseku 4 
neprijímali výlučne na základe výstupov z 
automatizovaných prostriedkov a aby 
podliehali preskúmaniu kvalifikovanými 
pracovníkmi, ktorým sa má poskytnúť 
primeraná počiatočná a priebežná 
odborná príprava o uplatniteľných 
právnych predpisoch a medzinárodných 
normách v oblasti ľudských práv, ako aj 
vhodné pracovné podmienky vrátane 
prípadnej profesionálnej podpory, 
kvalifikovanej psychologickej pomoci a 
právneho poradenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia služieb, ktorých sa 
týkajú rozhodnutia uvedené v článku 17 
ods. 1, majú právo vybrať si na riešenie 
sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí 
vrátane sťažností, ktoré nebolo možné 
vyriešiť prostredníctvom vnútorného 
systému vybavovania sťažností uvedeného 
v danom článku, akýkoľvek orgán 
mimosúdneho riešenia sporov 
certifikovaný v súlade s odsekom 2. S 
cieľom vyriešiť spor online platformy v 
dobrej viere spolupracujú s vybraným 
orgánom a sú viazané rozhodnutím, ktoré 
tento orgán prijme.

1. Príjemcovia služieb, ktorých sa 
týkajú rozhodnutia uvedené v článku 17 
ods. 1, a oprávnené subjekty vymedzené v 
článku 3 bode 4 smernice (EÚ) 2020/1828 
majú právo vybrať si na riešenie sporov 
týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane 
sťažností, ktoré nebolo možné vyriešiť 
prostredníctvom vnútorného systému 
vybavovania sťažností uvedeného v danom 
článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho 
riešenia sporov certifikovaný v súlade s 
odsekom 2. S cieľom vyriešiť spor online 
platformy v dobrej viere spolupracujú s 
orgánom, ktorý vybral príjemca, a sú 
viazané rozhodnutím, ktoré tento orgán 
prijme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Online platformy prijmú potrebné 
technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa oznámenia 
predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi 
prostredníctvom mechanizmov uvedených 
v článku 14 spracúvali a aby sa o nich 
rozhodovalo prednostne a bezodkladne. 
Používanie automatizovaných oznámení 
dôveryhodnými nahlasovateľmi bez 
účinnej ľudskej kontroly sa neprijíma ako 
platný prostriedok predkladania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) je funkčne nezávislý od vládnych a 
verejných orgánov a neriadi sa 
obchodnými a priemyselnými záujmami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) aspoň raz ročne uverejní jasnú a 
ľahko zrozumiteľnú správu o 
oznámeniach predložených v súlade s 
článkom 14 počas príslušného obdobia, 
na ktoré sa správa vzťahuje. Táto správa 
obsahuje:
– súhrn oznámení rozdelených do 
kategórií podľa totožnosti poskytovateľa 
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hostingových služieb,
– druh oznámeného obsahu,
– konkrétne právne ustanovenia, s 
ktorými je oznámený obsah v údajnom 
rozpore,
– kroky prijaté poskytovateľom,
– akékoľvek potenciálne konflikty 
záujmov a zdroje financovania a
– vysvetlenie zavedených postupov na 
zabezpečenie udržania nezávislosti 
dôveryhodného nahlasovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

vyšetrovania a na zámer koordinátora 
zrušiť štatút subjektu ako dôveryhodného 
nahlasovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia má právo priznať 
finančnú kompenzáciu dôveryhodným 
nahlasovateľom s prísnymi etickými 
normami a normami transparentnosti, 
ktorých práca významne prispieva k 
ochrane základných práv. Uvedený 
kompenzačný mechanizmus by sa mal 
zriadiť po konzultácii s výborom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) meno/názov, adresu, telefónne číslo 
a adresu elektronickej pošty obchodníka;

a) meno/názov, adresu a adresu 
elektronickej pošty obchodníka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kópiu identifikačného dokumentu 
obchodníka alebo akúkoľvek inú 
elektronickú identifikáciu v zmysle článku 
3 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/201450;

vypúšťa sa

__________________
50 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o 
elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje o bankovom účte 
obchodníka, ak je obchodník fyzickou 
osobou;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Transparentnosť v záujme udržateľnej 

spotreby
Ak veľmi veľká online platforma 
umožňuje spotrebiteľom uzatvárať s 
obchodníkmi zmluvy na diaľku, 
zabezpečí, aby spotrebiteľom v reálnom 
čase poskytovala jasným a jednoznačným 
spôsobom informácie o vplyve svojich 
výrobkov a služieb na životné prostredie, 
napríklad o používaní udržateľných a 
efektívnych spôsobov dodania, 
udržateľných a ekologických obalov, ako 
aj o environmentálnych nákladoch na 
vrátenie tovaru v prípade stiahnutia z 
trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Online platformy jasne uvedú, ako 
a na aký účel získavajú údaje od 
používateľov služby a ako, komu a na aký 
účel získané údaje ďalej šíria.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) zmysluplné informácie o 
parametroch použitých na určenie 
príjemcu, ktorému sa reklama zobrazuje, a 
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spôsobe, ako tieto parametre zmeniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) keď online platforma ďalej 
prenajíma časť svojej online prezentácie 
tretej strane, platforma zabezpečí splnenie 
všetkých požiadaviek na transparentnosť 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) akékoľvek negatívne účinky na 
výkon základných práv, najmä práv na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, slobody prejavu a práva na 
informácie, zákazu diskriminácie, a to aj 
prostredníctvom algoritmickej zaujatosti, 
a práv dieťaťa, ako sú zakotvené v charte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

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

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

c) porucha alebo úmyselná 
manipulácia ich služieb, a to aj 
prostredníctvom automatizovaného 
využívania služby, so skutočným alebo 
predvídateľným negatívnym vplyvom na 
základné práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vykonávaní posúdení rizík 
veľmi veľké online platformy zohľadňujú 
najmä účinky svojich systémov 
moderovania obsahu, odporúčacích 
systémov a systémov na výber a 
zobrazovanie reklamy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Aby sa zabezpečila vysoká úroveň 
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verejnej kontroly a transparentnosti, tieto 
ročné posúdenia rizík by mali byť čo 
najtransparentnejšie, a to prostredníctvom 
otvoreného prístupu k údajom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Výsledok posúdenia rizika a 
podporné dokumenty sa postúpia výboru a 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
mieste usadenia. Súhrnná verzia 
posúdenia rizík sa sprístupní verejnosti v 
ľahko prístupnom formáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) primeraný počet zamestnancov na 
riešenie oznámení a sťažností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) začatie alebo úpravu spolupráce s 
inými online platformami prostredníctvom 
kódexov správania a krízových protokolov 
uvedených v článkoch 35 a 37.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) cielené opatrenia zamerané na 
zníženie spotreby elektrickej energie a 
vody, výroby tepla a emisií CO2 
súvisiacich s poskytovaním služby a 
technickou infraštruktúrou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto správy by sa mali poskytnúť širokej 
verejnosti a mali by obsahovať 
štandardizované otvorené údaje opisujúce 
systémové riziká, najmä riziká pre 
základné práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Počas auditov by sa mali 
kontrolovať aspoň tieto prvky:
i) jasnosť, súdržnosť a 
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predvídateľné presadzovanie obchodných 
podmienok služby s osobitným zreteľom 
na uplatniteľné základné práva zakotvené 
v charte;
ii) úplnosť, metodika a 
konzistentnosť povinností podávať správy 
o transparentnosti stanovených v 
článkoch 13, 23, 24 a 30, ako aj 
dodržiavanie najvyšších možných noriem 
pri podávaní správ o transparentnosti;
iii) presnosť, predvídateľnosť a 
jasnosť následných opatrení 
poskytovateľa v prípade príjemcov služby 
a poskytovateľov oznámení, pokiaľ ide o 
oznámenia o nezákonnom obsahu a 
porušení obchodných podmienok, a 
presnosť klasifikácie (nezákonnosť alebo 
porušenie obchodných podmienok) 
odstránených informácií;
iv) vnútorné mechanizmy riešenia 
sťažností a mechanizmy riešenia 
sťažností poskytované tretími stranami;
v) interakcia s dôveryhodnými 
nahlasovateľmi a nezávislé posúdenie 
presnosti, času reakcie, efektívnosti a 
toho, či existujú náznaky zneužitia;
vi) náležitá starostlivosť, pokiaľ ide o 
overovanie vysledovateľnosti 
obchodníkov;
vii)  účinnosť a dodržiavanie kódexov 
správania;
viii) dostatočnosť údajov, ktorej 
cieľom je znížiť tvorbu údajov vo 
všeobecnosti, a prípadne prevádzku, 
najmä vrátane zníženia súvisiacej 
spotreby elektrickej energie a zdrojov z 
dátových centier, ako sa uvádza v článku 
27;
ix) pripravenosť zúčastniť sa na 
krízových protokoloch uvedených v 
článku 37. 
Audity tém uvedených v bodoch i) až vii) 
sa môžu kombinovať, ak organizácia, 
ktorá vykonáva audity, má špecifické 
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odborné znalosti o danej téme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Audity vykonávané podľa 
predchádzajúcich odsekov uskutočňujú 
organizácie, ktoré:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Audity by sa mali predložiť 
koordinátorom digitálnych služieb, 
Agentúre Európskej únie pre základné 
práva a Komisii ihneď po ich ukončení. 
Zistenia auditu, ktoré nezahŕňajú citlivé 
informácie, sa zverejnia. Koordinátori 
digitálnych služieb, Agentúra Európskej 
únie pre základné práva a Komisia môžu 
k auditom poskytnúť verejné 
pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

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

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

1. Online platformy, ktoré používajú 
odporúčacie systémy, vo svojich 
obchodných podmienkach jasne, 
prístupným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom uvedú hlavné parametre 
používané v ich odporúčacích systémoch, 
ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia 
služby majú na úpravu alebo 
ovplyvňovanie tých hlavných parametrov, 
ktoré im prípadne boli sprístupnené. Veľmi 
veľká online platforma zahrnie aspoň 
jednu možnosť, ktorá nie je založená na 
profilovaní v zmysle článku 4 ods. 4 
nariadenia (EÚ) 2016/679, ako aj vedie 
záznamy o všetkých významných zmenách 
vykonaných v odporúčacom systéme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V odporúčacích systémoch sa 
môžu použiť len údaje, ktoré používateľ 
poskytol dobrovoľne a s jasným 
súhlasom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o tom, či sa reklama 
mala zobrazovať osobitne jednej alebo 

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

viacerým konkrétnym skupinám príjemcov 
služby, a ak áno, hlavné parametre použité 
na tento účel vrátane rozhodnutí 
týkajúcich sa parametrov používaných na 
vylúčenie konkrétnych skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) výšku finančnej kompenzácie 
vyjadrenú v eurách alebo v mene 
členského štátu, v ktorom je platforma 
usadená, ktorú platforma dostala za 
šírenie každej reklamy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisie poskytnú veľmi 
veľké online platformy v primeranej lehote 
uvedenej v žiadosti prístup k údajom 
prevereným výskumným pracovníkom, 
ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 
4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na základe odôvodnenej žiadosti 
veľmi veľké online platformy poskytnú 
prístup k údajom, najmä k agregovaným a 
anonymizovaným údajom, prevereným 
výskumným pracovníkom, ktorí spĺňajú 
požiadavky stanovené v odseku 4, na účely 
vedeckého a akademického výskumu. 
Veľmi veľká online platforma môže 
zamietnuť prístup k údajom, ak by takýto 
prístup ohrozil obchodné tajomstvá alebo 
bezpečnosť služby. Takéto odmietnutie sa 
riadne odôvodní.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Veľmi veľké online platformy 
poskytnú prístup k údajom podľa odsekov 
1 a 2 podľa potreby prostredníctvom online 
databáz alebo aplikačných programovacích 
rozhraní. Na osobné údaje sa to vzťahuje 
len vtedy, ak sú zákonne prístupné 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Na to, aby boli výskumní 
pracovníci preverení, musia byť pridružení 
k akademickým inštitúciám, nezávislí od 
obchodných záujmov, musia mať 
preukázateľné doklady o vedomostiach v 
oblastiach súvisiacich s vyšetrovaním a 
musia sa zaviazať, že budú zachovávať 
osobitné požiadavky na bezpečnosť a 
dôvernosť údajov podľa jednotlivých 
žiadostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu o zmenu 
žiadosti, ak sa domnieva, že nie je schopná 
poskytnúť prístup k požadovaným údajom 
z jedného z týchto dvoch dôvodov:

6. Do 15 dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže veľmi 
veľká online platforma požiadať 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo prípadne Komisiu, alebo 
preverených výskumných pracovníkov o 
zmenu žiadosti, ak sa domnieva, že nie je 
schopná poskytnúť prístup k požadovaným 
údajom z jedného z týchto dvoch dôvodov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia rozhodnú o 
žiadosti o zmenu do 15 dní a oznámia 
veľmi veľkej online platforme svoje 
rozhodnutie a prípadne zmenenú žiadosť a 
novú lehotu na jej vybavenie.

Koordinátor digitálnych služieb v mieste 
usadenia alebo Komisia, alebo preverení 
výskumní pracovníci rozhodnú o žiadosti o 
zmenu do 15 dní a oznámia veľmi veľkej 
online platforme svoje rozhodnutie a 
prípadne zmenenú žiadosť a novú lehotu na 
jej vybavenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Výskum vykonávaný v rámci tohto 
režimu by mal byť vždy postavený na 
zásadách otvoreného prístupu a mali by 
sa v ňom používať štandardizované 
súbory údajov, aby sa zabezpečila vysoká 
úroveň transparentnosti a zodpovednosti, 
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pokiaľ ide o riadne využívanie 
poskytnutých údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Preverení výskumní pracovníci, 
ktorým bol udelený prístup k údajom, 
uverejnia po ukončení výskumu svoje 
zistenia bez toho, aby zverejnili osobné 
údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33a
Interoperabilita

1. Veľmi veľké online platformy 
zabezpečia interoperabilitu hlavných 
funkcií svojich služieb s inými online 
platformami s cieľom umožniť výmenu 
informácií medzi platformami. Táto 
povinnosť neobmedzuje ich schopnosť 
riešiť bezpečnostné otázky, nebráni jej ani 
ju neodďaľuje a mala by byť v súlade so 
všetkými ich povinnosťami, najmä pokiaľ 
ide o základné práva a ochranu súkromia. 
2. Veľmi veľké online platformy 
verejne dokumentujú všetky aplikačné 
programovacie rozhrania, ktoré 
sprístupňujú, a priebežne ich aktualizujú.
3. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví povahu a 
rozsah povinností uvedených v odsekoch 1 
a 2, pričom zohľadní nielen jednotlivé 
prípady rôznych veľmi veľkých online 
poskytovateľov, ale aj trh ako celok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) interoperabilitu hlavných funkcií 
veľmi veľkých online platforiem podľa 
článku 33a.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rôzne druhy údajov, ktoré možno 
použiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo 
verejné zdravie. Komisia je zodpovedná za 
vypracovanie, vykonávanie a kontrolu 
krízových protokolov a každoročne o nich 
podáva správu Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Všetky krízové protokoly majú 
podliehať kontrole príslušných výborov 
Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Pripravenosť zúčastniť sa na už 
existujúcich krízových protokoloch by sa 
mala posúdiť v rámci posúdenia rizika 
uvedeného v článku 26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá 1. Komisia stanoví pravidlá týkajúce 
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týkajúce sa sankcií za porušenie tohto 
nariadenia poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb, na ktorých 
sa vzťahuje ich právomoc, a prijmú všetky 
potrebné opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania v súlade s článkom 41.

sa sankcií za porušenie tohto nariadenia 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
o týchto pravidlách a opatreniach 
informujú Komisiu a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

2. Sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška sankcií uložených za 
nedodržanie povinností stanovených v 
tomto nariadení nepresiahla 6 % ročného 
príjmu alebo obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb. Sankcie za poskytnutie 
nesprávnych, neúplných alebo 
zavádzajúcich informácií, neposkytnutie 
odpovede alebo neopravenie nesprávnych, 
neúplných alebo zavádzajúcich informácií 
a nepodrobenie sa kontrole na mieste 
nesmú presiahnuť 1 % ročného príjmu 

3. Komisia zabezpečí, aby maximálna 
výška sankcií uložených za nedodržanie 
povinností stanovených v tomto nariadení 
nepresiahla 6 % ročného príjmu alebo 
obratu dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb. Sankcie za 
poskytnutie nesprávnych, neúplných alebo 
zavádzajúcich informácií, neposkytnutie 
odpovede alebo neopravenie nesprávnych, 
neúplných alebo zavádzajúcich informácií 
a nepodrobenie sa kontrole na mieste 
nesmú presiahnuť 1 % ročného príjmu 
alebo obratu dotknutého poskytovateľa.
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alebo obratu dotknutého poskytovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
maximálna výška pravidelného penále 
nepresiahla 5 % priemerného denného 
obratu dotknutého poskytovateľa 
sprostredkovateľských služieb v 
predchádzajúcom účtovnom období 
vypočítaného od dátumu uvedeného v 
príslušnom rozhodnutí.

4. Komisia zabezpečí, aby maximálna 
výška pravidelného penále nepresiahla 5 % 
priemerného denného obratu dotknutého 
poskytovateľa sprostredkovateľských 
služieb v predchádzajúcom účtovnom 
období vypočítaného od dátumu 
uvedeného v príslušnom rozhodnutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia po porade s výborom 
prijme delegované akty, ktorými sa 
stanovia pravidlá a metodika ukladania 
sankcií poskytovateľom 
sprostredkovateľských služieb 
porušujúcim toto nariadenie do… 
[12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú a oznamujú ich Komisii 
a výboru.

1. Koordinátori digitálnych služieb 
vypracúvajú výročnú správu o svojej 
činnosti podľa tohto nariadenia. Výročné 
správy zverejňujú v štandardizovanom a 
strojovo čitateľnom formáte a oznamujú 
ich Komisii a výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak má koordinátor digitálnych 
služieb dôvodné podozrenie, že 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
na ktorého sa nevzťahuje právomoc 
dotknutého členského štátu, porušil toto 
nariadenie, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec posúdil a na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia a opatrenia v oblasti 
presadzovania práva.

1. Ak má koordinátor digitálnych 
služieb dôvodné podozrenie, že 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, 
na ktorého sa nevzťahuje právomoc 
dotknutého členského štátu, porušil toto 
nariadenie, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec posúdil a na zabezpečenie súladu s 
týmto nariadením prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia a opatrenia v oblasti 
presadzovania práva. Koordinátor 
digitálnych služieb v mieste usadenia 
potvrdí prijatie žiadosti a potvrdí, že 
záležitosť posúdi a prijme potrebné 
vyšetrovacie opatrenia a opatrenia v 
oblasti presadzovania práva do piatich 
pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak 
tieto skutočnosti nepotvrdí, žiadajúci 
koordinátor digitálnych služieb môže 
požiadať poskytovateľa služieb, aby v 
primeranej lehote predložil všetky 
informácie týkajúce sa príslušného 
konania. Tieto informácie sa poskytnú 
koordinátorovi digitálnych služieb v 
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mieste usadenia. 
Ak koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia začne konanie, poskytne 
žiadajúcemu koordinátorovi digitálnych 
služieb všetky informácie získané počas 
konania týkajúceho sa prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia sprístupní každému 
koordinátorovi digitálnych služieb na 
území, na ktorom poskytovateľ služieb 
pôsobí, získané údaje na účely dohľadu 
nad daným poskytovateľom, ktoré sa 
týkajú územia žiadajúceho koordinátora 
digitálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
takéto informácie požiadať. Plynutie 

3. Žiadosť alebo odporúčanie podľa 
odseku 1 zohľadní koordinátor digitálnych 
služieb v mieste usadenia v čo najväčšej 
miere. Ak sa domnieva, že nemá 
dostatočné informácie na to, aby na 
základe žiadosti alebo odporúčania mohol 
konať, a má dôvody domnievať sa, že 
koordinátor digitálnych služieb, ktorý 
žiadosť zaslal, alebo výbor by mohli 
poskytnúť dodatočné informácie, môže o 
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lehoty stanovenej v odseku 4 sa až do 
poskytnutia dodatočných informácií 
pozastaví.

takéto informácie požiadať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

4. Koordinátor digitálnych služieb v 
mieste usadenia bez zbytočného odkladu a 
v každom prípade najneskôr do dvoch 
mesiacov od prijatia žiadosti alebo 
odporúčania oznámi koordinátorovi 
digitálnych služieb, ktorý žiadosť zaslal, 
alebo výboru svoje posúdenie podozrenia z 
porušenia právnych predpisov, alebo 
prípadne posúdenie akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu podľa vnútroštátneho 
práva, ako aj vysvetlenie všetkých 
vyšetrovacích opatrení alebo opatrení v 
oblasti presadzovania práva prijatých alebo 
plánovaných v tejto súvislosti s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením alebo 
prípadne dôvody, prečo sa domnieva, že 
prípad by sa nemal vyšetrovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 

7. Ak Komisia podľa odseku 6 
dospeje k záveru, že posúdenie alebo 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva prijaté alebo 
plánované podľa odseku 4 nie sú zlučiteľné 
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s týmto nariadením, požiada koordinátora 
digitálnych služieb v mieste usadenia, aby 
vec ďalej posúdil a prijal potrebné 
vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
aby ju o prijatých opatreniach informoval 
do dvoch mesiacov od uvedenej žiadosti.

s týmto nariadením, vec posúdi a prijme 
potrebné vyšetrovacie opatrenia alebo 
opatrenia v oblasti presadzovania práva na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením a 
informuje výbor a dotknutých 
koordinátorov digitálnych služieb o 
prijatých opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 45 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 45a
Predbežné opatrenia v naliehavých 

prípadoch
Ak je v dôsledku zjavných porušení tohto 
nariadenia príjemcovi spôsobená závažná 
ujma alebo je pravdepodobné, že mu bude 
spôsobená, každý koordinátor digitálnych 
služieb môže voči poskytovateľovi služieb 
prijať potrebné predbežné opatrenia. 
Koordinátor digitálnych služieb 
bezodkladne informuje výbor, Komisiu a 
všetkých koordinátorov digitálnych 
služieb členských štátov, v ktorých 
poskytovateľ služieb pôsobí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zriaďuje sa nezávislá poradná 
skupina koordinátorov digitálnych služieb 

1. Zriaďuje sa nezávislá poradná a 
koordinačná skupina koordinátorov 
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pre dohľad nad poskytovateľmi 
sprostredkovateľských služieb s názvom 
Európsky výbor pre digitálne služby (ďalej 
len „výbor“).

digitálnych služieb pre dohľad nad 
poskytovateľmi sprostredkovateľských 
služieb s názvom Európsky výbor pre 
digitálne služby (ďalej len „výbor“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) uľahčovať komunikáciu medzi 
viacerými koordinátormi digitálnych 
služieb a vytvoriť bezpečný priestor na 
otvorenú výmenu informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia na základe žiadosti 
postúpi získané informácie koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia a 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa 2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa 
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uplatňuje na vymedzené obdobie a toto 
obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť.

uplatňuje na vymedzené obdobie a toto 
obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť. 
Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia 
Komisia bezodkladne informuje výbor a 
koordinátora digitálnych služieb v mieste 
usadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi príslušnej veľmi veľkej online 
platforme. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktorých prijatie 
zvažuje alebo ktoré by podľa jej názoru 
mala prijať príslušná veľmi veľká online 
platforma s cieľom účinne sa vyrovnať s 
predbežnými zisteniami.

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi príslušnej veľmi veľkej online 
platforme, výboru a koordinátorovi 
digitálnych služieb v mieste usadenia. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktorých prijatie zvažuje alebo 
ktoré by podľa jej názoru mala prijať 
príslušná veľmi veľká online platforma s 
cieľom účinne sa vyrovnať s predbežnými 
zisteniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím.

5. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, ukončí 
vyšetrovanie rozhodnutím a informuje 
výbor a koordinátora digitálnych služieb v 
mieste usadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Príslušným výborom Európskeho 
parlamentu by mal byť poskytnutý prístup 
k uvedenému systému výmeny informácií, 
aby poskytovali demokratický dohľad.

Or. en


