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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext
Európska komisia v decembri 2020 navrhla dve legislatívne iniciatívy ako súčasť „balíka 
aktov o digitálnych službách“ s cieľom aktualizovať pravidlá upravujúce digitálne služby 
v EÚ, konkrétne akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch. Účelom aktu 
o digitálnych trhoch je zabezpečiť účinnú hospodársku súťaž na digitálnych trhoch, a najmä 
spravodlivé a súťažeschopné prostredie pre online platformy.

V súčasnosti pôsobí v európskom digitálnom hospodárstve viac ako 10 000 online platforiem, 
z ktorých väčšinu tvoria MSP. Najväčší podiel na celkovej vytvorenej hodnote získava malý 
počet veľkých online platforiem. Tieto služby zahŕňajú širokú škálu každodenných činností 
vrátane online sprostredkovateľských služieb, ako sú online trhy, online služby sociálnych 
sietí, internetové vyhľadávače, operačné systémy alebo obchody so softvérovými aplikáciami. 
Tieto veľké platformy v čoraz väčšej miere fungujú ako brány alebo strážcovia prístupu 
medzi komerčnými používateľmi a koncovými používateľmi. Akt o digitálnych trhoch by sa 
mal vzťahovať na základné platformové služby, ktoré strážcovia prístupu poskytujú alebo 
ponúkajú komerčným používateľom so sídlom v EÚ alebo koncovým používateľom, ktorí 
majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii, bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko strážcov prístupu a 
bez ohľadu na právo, ktoré sa inak na poskytovanie služieb vzťahuje.

Úloha výboru ECON
Hoci gestorským výborom pre akt o digitálnych trhoch a akt o digitálnych službách je výbor 
IMCO, na ECON sa uplatnil článok 57+ rokovacieho poriadku pre akt o digitálnych trhoch 
so spoločnou právomocou v súvislosti s celým návrhom. 

Označenie strážcov prístupu
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s tým, že rozsah pôsobnosti aktu 
o digitálnych trhoch by sa mal obmedziť, aby sa zabezpečilo jeho riadne presadzovanie. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o navrhované 
kvantitatívne prahové hodnoty, s cieľom zamerať sa na známych strážcov prístupu, ale aj 
na iných, ktorí pôsobia ako brána. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
zdôrazňuje možnosť, aby Komisia určila nových a vznikajúcich strážcov prístupu na základe 
kvalitatívnych kritérií. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou, 
pokiaľ ide o navrhované kvantitatívne prahové hodnoty. Pokiaľ ide o kvalitatívne kritériá, 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce doplniť príslušné obchodné 
charakteristiky alebo charakteristiky služieb, ako je napríklad konglomerátna štruktúra 
spoločnosti alebo vertikálna integrácia podniku poskytujúceho základné služby platformy.

Povinnosti a zabezpečenie odolnosti voči budúcim zmenám
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s hlavnými zásadami stanovenými 
Komisiou v článkoch 5 a 6, ale domnieva sa, že tieto články si vyžadujú objasnenie a úpravu 
s týmito cieľmi:

 umožniť komerčným používateľom ponúkať rovnaké výrobky a služby 
prostredníctvom vlastných priamych online predajných kanálov komerčných 
používateľov [ods. 5 písm. b)];

 komunikovať s koncovými používateľmi [ods. 5 písm. c)]; 
 rozšíriť identifikačné služby tak, aby zahŕňali platobné služby a technické služby 
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[ods. 5 písm. e) a ods. 5 písm. f)], ako aj poskytnúť inzerentom a vydavateľom 
bezplatný nepretržitý prístup k informáciám v reálnom čase [ods. 5 písm. g)];

 zakázať predvolené služby inštalované strážcami prístupu [článok 6 ods. 1 písm. b)];
 rozšíriť zákaz sebauprednostňovania na inštaláciu, aktiváciu alebo predvolené 

nastavenie [článok 6 ods. 1 písm. d)];
 bezplatne špecifikovať prvok, ktorý je technicky možný, pre interoperabilitu 

a prenosnosť [článok 6 ods. 1 písm. f) a článok 6 ods. 1 písm. h)];
 rozšíriť spravodlivé a nediskriminačné podmienky na všetky základné platformové 

služby, a nielen na obchody s aplikáciami [článok 6 ods. 1 písm. k)].

Úloha tretích strán
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by chcela zaviesť mechanizmus podávania 
správ s cieľom umožniť tretím stranám oznamovať užitočné informácie o praktikách strážcov 
prístupu a o realite a zmenách na trhu. Tento mechanizmus podávania správ je otvorený 
pre komerčných používateľov, konkurentov a koncových používateľov, pričom im umožňuje 
podávať správy Komisii alebo vnútroštátnym orgánom o praktikách a správaní strážcov 
prístupu patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia. 

Regulačný dialóg a transparentnosť
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje zavedenie mechanizmu náhrady 
s cieľom zabezpečiť, aby strážcovia prístupu riadne vykonávali povinnosti a zákazy podľa 
článkov 5 a 6. Táto povinnosť by si vyžadovala, aby prevádzkovatelia pravidelne podávali 
správy Komisii a aby transparentným spôsobom opisovali opatrenia prijaté na plnenie svojich 
povinností. 

Súlad
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce zaviesť opatrenia na zabezpečenie 
maximálneho súladu vrátane vymenovania pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie 
súladu s predpismi pre každého strážcu prístupu s prístupom ku všetkým potrebným 
informáciám v reálnom čase a umožnenia Komisii testovať nápravné opatrenia pred ich 
prijatím, a to aj prostredníctvom testovania A/B, aby sa zabezpečilo, že opatrenia 
pre zainteresované strany nebudú kontraproduktívne.

V prípade, že strážca prístupu zavedie nový postup, ktorý je v rozpore s dvoma zásadami 
článku 10, a to so súťažeschopnosťou a spravodlivosťou, a hrozí vážna a okamžitá ujma, 
mohli by sa zaviesť prechodné opatrenia na riešenie praktík dotknutého strážcu prístupu 
až do výsledku prieskumu trhu. 

Spolupráca s členskými štátmi
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že Komisia a členské štáty by 
mali úzko spolupracovať a koordinovať svoje opatrenia na presadzovanie práva. Vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali zohrávať vedúcu úlohu na základe 
existujúcich mechanizmov Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS). Vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť spolupracovať s Komisiou 
pri výmene informácií o koncentráciách, prieskumoch trhu na určenie strážcov prístupu, 
na prieskumoch trhu týkajúcich sa systémového nesúladu, prieskumoch trhu v súvislosti 
s novými službami a novými postupmi, ako aj na žiadostiach o informácie na účely 
vykonávania rozhovorov a prijímania vyhlásení a právomocí na vykonávanie kontrol 
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na mieste.   

Úloha Európskeho parlamentu
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje dôležitosť Parlamentu EÚ 
v rámci aktu o digitálnych trhoch a žiada Komisiu, aby pravidelne poskytovala aktuálne 
informácie o hodnoteniach presadzovania povinností.

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 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Fragmentácii vnútorného trhu 
možno účinne predísť, len ak sa členským 
štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá špecifické pre typy podnikov a 
služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto 
nariadenia je doplniť presadzovanie 
súťažného práva, malo by sa spresniť, že 
týmto nariadením nie sú dotknuté články 
101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce 
vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže 
ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej 
súťaže týkajúce sa jednostranného 
správania, ktoré sú založené na 
individuálnom posudzovaní postavenia a 
správania na trhu vrátane 
pravdepodobných účinkov a presného 
rozsahu zakázaného správania a ktoré 
podnikom umožňujú argumentovať 
efektívnosťou a objektívnym odôvodnením 
predmetného správania. Jednotné 
uplatňovanie týchto pravidiel možno 
účinne dosiahnuť len vtedy, ak si Komisia 
a členské štáty budú môcť vymieňať 
dôverné informácie, úzko spolupracovať 
a koordinovať svoje opatrenia na 
presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť 
súdržné, účinné a dopĺňajúce sa výsledky. 
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S cieľom zachovať vnútorný trh by 
Komisia okrem toho mala mať možnosť 
zabrániť prijatiu vnútroštátnych opatrení 
založených na prísnejších vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ktoré nie sú v 
súlade s týmto nariadením alebo s 
rozhodnutím prijatým Komisiou podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Najmä online sprostredkovateľské 
služby, internetové vyhľadávače, webové 
prehliadače, operačné systémy, online 
sociálne siete, služby platforiem na 
zdieľanie videí, interpersonálne 
komunikačné služby nezávislé od 
číslovania, služby cloud computingu a 
online reklamné služby dokážu ovplyvniť 
veľký počet koncových používateľov aj 
podnikov, z čoho vyplýva riziko nekalých 
obchodných praktík. Mali by preto byť 
zahrnuté do vymedzenia základných 
platformových služieb a spadať do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. Online 
sprostredkovateľské služby by mali byť 
zahrnuté bez ohľadu na technológiu 
používanú na poskytovanie takýchto 
služieb. Z tohto dôvodu by virtuálni 
asistenti alebo asistenti aktivovaní hlasom 
a iné pripojené zariadenia mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia bez 
ohľadu na to, či sa ich softvér považuje za 
operačný systém, online 
sprostredkovateľskú službu alebo 
internetový vyhľadávač. Online 
sprostredkovateľské služby môžu figurovať 
aj v oblasti finančných služieb a môžu 
sprostredkúvať alebo sa používať na 
poskytovanie takýchto služieb, ktorých 



PA\1234515SK.docx 7/72 PE693.930v01-00

SK

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Aktívni koncoví používatelia, ako 
aj komerční používatelia by mali byť 
vymedzení tak, aby primerane 
reprezentovali úlohu a dosah príslušnej 
základnej platformovej služby. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu pre strážcov 
prístupu by sa mali prvky takýchto 
vymedzení pojmov pre základnú 
platformovú službu stanoviť v prílohe k 
tomuto nariadeniu, ktorá by mala 
podliehať prípadným zmenám zo strany 
Komisie prostredníctvom delegovaného 
aktu s cieľom aktualizovať ju vzhľadom 
na technologický alebo iný vývoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(31) V záujme účinnosti skúmania 
postavenia strážcov prístupu, ako aj 
možnosti upraviť zoznam základných 
platformových služieb, ktoré strážca 
prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o všetkých 
svojich zamýšľaných a uzavretých 
akvizíciách pred ich vykonaním. Takéto 
informácie by nemali slúžiť len v 
uvedenom procese skúmania postavenia 
jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj 
kľúčovým vstupom pre monitorovanie 
širších trendov súťažeschopnosti na 
trhoch, na ktorých strážcovia prístupu 
pôsobia, najmä v digitálnom sektore, a 
preto môžu byť užitočným faktorom na 
zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré 
sa predpokladajú v tomto nariadení a 
podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 
(nariadenie ES o fúziách).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Povinnosti stanovené v tomto 
nariadení sú obmedzené na to, čo je 
nevyhnutné a odôvodnené na riešenie 
nekalej povahy identifikovaných praktík 
strážcov prístupu a na zabezpečenie 
súťažeschopnosti trhu základných 
platformových služieb, ktoré strážcovia 
prístupu poskytujú. Povinnosti by sa preto 

(33) Povinnosti stanovené v tomto 
nariadení sú obmedzené na to, čo je 
nevyhnutné a odôvodnené na riešenie 
nekalej povahy identifikovaných praktík 
strážcov prístupu a na zabezpečenie 
súťažeschopnosti trhu základných 
platformových služieb, ktoré strážcovia 
prístupu poskytujú. Povinnosti by sa preto 
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mali zamerať na tie praktiky, ktoré sa 
považujú za nekalé vzhľadom na 
charakteristiky digitálneho sektora a 
prípadné skúsenosti (napríklad s 
presadzovaním súťažného práva EÚ), ktoré 
ukazujú, že majú obzvlášť negatívny 
priamy vplyv na komerčných a koncových 
používateľov. Navyše treba stanoviť 
možnosť regulačného dialógu so strážcami 
prístupu na prispôsobenie tých povinností, 
ktoré si pravdepodobne budú vyžadovať 
osobitné vykonávacie opatrenia na 
zabezpečenie ich účinnosti a primeranosti. 
Povinnosti by sa mali aktualizovať až po 
dôkladnom preskúmaní povahy a vplyvu 
prípadných nových konkrétnych praktík, 
ktoré sa hĺbkovým preskúmaním 
identifikujú ako nekalé alebo obmedzujúce 
súťažeschopnosť rovnako, ako nekalé 
praktiky stanovené v tomto nariadení, ale 
potenciálne by sa mohli ocitnúť mimo 
rozsahu pôsobnosti aktuálneho súboru 
povinností.

mali zamerať na tie praktiky, ktoré sa 
považujú za nekalé vzhľadom na 
charakteristiky digitálneho sektora a 
prípadné skúsenosti (napríklad s 
presadzovaním súťažného práva EÚ), ktoré 
ukazujú, že majú obzvlášť negatívny 
priamy vplyv na komerčných a koncových 
používateľov. V povinnostiach 
stanovených v tomto nariadení by sa mala 
zohľadňovať osobitná povaha 
poskytovaných základných platformových 
služieb. Navyše treba stanoviť možnosť 
regulačného dialógu so strážcami prístupu 
na prispôsobenie tých povinností, ktoré si 
pravdepodobne budú vyžadovať osobitné 
vykonávacie opatrenia na zabezpečenie ich 
účinnosti a primeranosti. Povinnosti by sa 
mali aktualizovať až po dôkladnom 
preskúmaní povahy a vplyvu prípadných 
nových konkrétnych praktík, ktoré sa 
hĺbkovým preskúmaním identifikujú ako 
nekalé alebo obmedzujúce 
súťažeschopnosť rovnako, ako nekalé 
praktiky stanovené v tomto nariadení, ale 
potenciálne by sa mohli ocitnúť mimo 
rozsahu pôsobnosti aktuálneho súboru 
povinností. S cieľom zvýšiť efektívnosť 
procesu aktualizácie by Komisia mala na 
získanie informácií v prípade 
akýchkoľvek identifikovaných praktík 
využívať aj mechanizmus podávania 
správ, do ktorého sú zapojení konkurenti, 
komerční používatelia, koncoví 
používatelia a členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Zlučovanie údajov o koncových 
používateľoch z rôznych zdrojov alebo 
prihlasovanie používateľov k rôznym 

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

službám strážcov prístupu poskytuje 
strážcom prístupu potenciálne výhody z 
hľadiska akumulácie údajov, čím sa 
vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom 
zabezpečiť, aby strážcovia prístupu 
nespravodlivo neoslabovali 
súťažeschopnosť trhov so základnými 
platformovými službami, mali by svojim 
koncovým používateľom umožniť, aby sa 
slobodne rozhodli využiť takéto obchodné 
praktiky tým, že ponúknu menej 
personalizovanú, ale rovnocennú 
alternatívu, a bez toho, aby základnú 
platformu alebo určité jej funkcie 
podmienili súhlasom koncového 
používateľa v zmysle článku 6 ods. 1 
písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679. Menej 
personalizovaná alternatíva by nemala 
byť iná alebo menej kvalitná v porovnaní 
so službou ponúkanou koncovým 
používateľom, ktorí súhlasia s 
kombináciou svojich osobných údajov. 
Táto možnosť kombinácie údajov by sa 
mala vzťahovať na všetky možné zdroje 
osobných údajov vrátane vlastných 
základných platformových služieb a iných 
služieb strážcu prístupu, ako aj služieb 
tretích strán (ak sa údaje získavajú 
napríklad prostredníctvom súborov cookie 
alebo tlačidiel „páči sa mi to“, ktoré sa 
nachádzajú na webových lokalitách 
tretích strán). Keď strážca prístupu 
požaduje súhlas, mal by koncovým 
používateľom proaktívne prezentovať 
ľahko použiteľné riešenie na poskytnutie, 
úpravu alebo odvolanie súhlasu, a to 
explicitne, jasne a jednoznačne. Koncový 
používateľ, ktorý by mal byť informovaný 
o tom, že odmietnutie by mohlo viesť k 
menej personalizovanej ponuke, ale že 
kvalita a funkcie základnej platformovej 
služby zostanú nezmenené, by mal 
poskytnúť jasný, informovaný a 
konkrétny súhlas.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Požiadavka, aby sa komerční 
používatelia alebo koncoví používatelia 
prihlásili alebo zaregistrovali do inej 
základnej platformovej služby strážcu 
prístupu ako podmienka prístupu, 
prihlásenia alebo registrácie do základnej 
platformovej služby, poskytuje strážcovi 
prístupu prostriedky na zachytenie nových 
komerčných používateľov a koncových 
používateľov a dosiahnutie ich 
odkázanosti na jeho základné platformové 
služby zabezpečením toho, že komerční 
používatelia nemajú prístup k jednej 
základnej platformovej službe bez toho, 
aby sa aspoň zaregistrovali alebo si 
vytvorili účet na účely získania druhej 
základnej platformovej služby. Toto 
správanie poskytuje strážcom prístupu aj 
potenciálnu výhodu z hľadiska 
akumulácie údajov a mohlo by vytvoriť 
prekážky vstupu na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Identifikačné služby sú kľúčové pre 
podnikateľskú činnosť komerčných 
používateľov, pretože im umožňujú nielen 
optimalizovať služby v rozsahu povolenom 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale aj 
vzbudzovať dôveru v online transakcie v 
súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym 

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

súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym 
právom. Strážcovia prístupu by preto 
nemali využívať svoje postavenie 
poskytovateľa základných platformových 
služieb na to, aby od svojich závislých 
komerčných používateľov vyžadovali 
zahrnutie akýchkoľvek platobných a 
identifikačných služieb poskytovaných 
samotným strážcom prístupu do služieb 
alebo produktov, ktoré takíto komerční 
používatelia poskytujú koncovým 
používateľom, ak majú takíto komerční 
používatelia k dispozícii iné identifikačné 
služby.

__________________ __________________
33 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES 
L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES 
L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Podmienky, za ktorých strážcovia 
prístupu poskytujú online reklamné služby 
komerčným používateľom vrátane 
inzerentov a vydavateľov, sú často 
netransparentné a neprehľadné. Táto 
neprehľadnosť je čiastočne spojená s 
praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj 
dôsledkom samotnej zložitosti modernej 
programovej reklamy. Odvetvie sa 
považuje za menej transparentné od 
zavedenia nových právnych predpisov o 
ochrane súkromia a očakáva sa, že po 
ohlásenom odstránení súborov cookie 
tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. 

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

Dôsledkom často je, že inzerenti a 
vydavatelia nemajú dosť informácií a 
vedomostí o podmienkach reklamných 
služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich 
schopnosť prejsť k alternatívnym 
poskytovateľom online reklamných 
služieb. Okrem toho náklady na online 
reklamu budú pravdepodobne vyššie, než 
by boli v spravodlivejšom, 
transparentnejšom a súťažeschopnejšom 
platformovom prostredí. Tieto vyššie 
náklady sa pravdepodobne odrazia v 
cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia 
za mnoho produktov a služieb každodennej 
spotreby, pri ktorých sa používa online 
reklama. Povinnosti v oblasti 
transparentnosti by preto mali od strážcov 
prístupu vyžadovať, aby inzerentom a 
vydavateľom, ktorým poskytujú online 
reklamné služby, na požiadanie a v 
maximálnej možnej miere poskytovali 
kvalitné, dostupné informácie v reálnom 
čase, ktoré obom stranám umožnia 
pochopiť cenu zaplatenú za každú z 
rôznych reklamných služieb 
poskytovaných v rámci príslušného 
reklamného hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Zabezpečenie predvolených pozícií 
vo všetkých hlavných vyhľadávacích 
prístupových bodoch operačného systému, 
ako je predinštalovaný prehliadač, panel 
vyhľadávania na domovskej obrazovke 
alebo hlasový asistent, môže upevniť 
dominantné postavenie etablovanej 
základnej platformovej služby a zabrániť 
súťažeschopnosti digitálnych trhov. 
Dokonca aj v prípade, že používatelia 
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môžu zmeniť predvolené nastavenie 
manuálne, to robia málokedy z dôvodu 
behaviorálnych predsudkov. S cieľom 
zabezpečiť súťažeschopnosť by koncoví 
používatelia mali mať pri nastavovaní 
svojho zariadenia možnosť zvoliť si 
predvolenú základnú platformovú službu 
prostredníctvom ponuky predvolieb. 
Koncoví používatelia by po nastavení 
zariadenia k tejto ponuke predvolieb mali 
mať prístup. Strážca prístupu by nemal 
mať možnosť ponúknuť výrobcom 
hardvéru ani prevádzkovateľom sietí 
kompenzáciu ani výhody, ani inak od nich 
požadovať, aby ponúkali jeho základnú 
platformovú službu ako predinštalovanú 
alebo predvolenú, keďže tieto praktiky 
neumožňujú komerčným používateľom 
tretej strany predkladať ponuky na 
predinštaláciu alebo na predvolenú 
pozíciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu 
stanovujú pre distribúciu softvérových 
aplikácií, môžu za určitých okolností 
obmedziť možnosť koncových 
používateľov inštalovať a účinne využívať 
softvérové aplikácie alebo obchody so 
softvérovými aplikáciami tretích strán na 
operačných systémoch alebo hardvéri 
príslušného strážcu prístupu a obmedziť 
možnosti prístupu koncových používateľov 
k týmto softvérovým aplikáciám alebo 
obchodom so softvérovými aplikáciami 
mimo základných platformových služieb 
daného strážcu prístupu. To môže 
obmedziť schopnosť vývojárov 
softvérových aplikácií používať 

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

alternatívne distribučné kanály a možnosť 
koncových používateľov vybrať si medzi 
rôznymi softvérovými aplikáciami z 
rôznych distribučných kanálov, takže by sa 
takéto obmedzenia mali zakázať ako 
nespravodlivé a schopné oslabiť 
súťažeschopnosť trhu základných 
platformových služieb. Aby softvérové 
aplikácie alebo obchody so softvérovými 
aplikáciami tretích strán neohrozovali 
integritu hardvéru alebo operačného 
systému poskytnutého strážcom prístupu, 
môže dotknutý strážca prístupu prijať 
nevyhnutné technické alebo zmluvné 
opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak 
daný strážca prístupu preukáže, že takéto 
opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že 
neexistujú menej obmedzujúce prostriedky 
na zabezpečenie integrity daného hardvéru 
alebo operačného systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Strážcovia prístupu sú často 
vertikálne integrovaní a koncovým 
používateľom ponúkajú určité produkty 
alebo služby prostredníctvom svojich 
vlastných základných platformových 
služieb alebo prostredníctvom komerčného 
používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo 
často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to 
zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu 
ponúka svoje vlastné online 
sprostredkovateľské služby 
prostredníctvom internetového 
vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto 
produktov alebo služieb v rámci základnej 
platformovej služby môžu strážcovia 
prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie 
postavenie svojej vlastnej ponuke než 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Strážcovia prístupu môžu tiež 
zohrávať dvojitú rolu ako vývojári 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

prístupu poskytuje sám sebe. Táto 
povinnosť by nemala stanovovať právo na 
prístup a nemala by ňou byť dotknutá 
schopnosť poskytovateľov základných 
platformových služieb prevziať 
požadovanú zodpovednosť v boji proti 
nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa 
nariadenia [akt o digitálnych službách].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) V rámci lehoty na splnenie svojich 
povinností by určení strážcovia prístupu 
mali informovať Komisiu o opatreniach, 
ktoré vykonali na účinné splnenie svojich 
povinností. Takéto informácie by sa mali 
sprístupniť dotknutým tretím stranám 
podnikov pri rešpektovaní obchodného 
tajomstva určených strážcov prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

právomoc nariadiť akékoľvek nápravné 
opatrenia, či už behaviorálne alebo 
štrukturálne, s náležitým zohľadnením 
zásady proporcionality. Štrukturálne 
opatrenia, ako napríklad právne, funkčné 
alebo štrukturálne oddelenie vrátane 
odčlenenia podniku alebo jeho častí, by sa 
mali ukladať iba vtedy, keď buď neexistuje 
žiadne rovnako účinné behaviorálne 
opatrenie alebo keď by akékoľvek rovnako 
účinné behaviorálne opatrenie mohlo 
znamenať pre dotknutý podnik väčšie 
zaťaženie než dané štrukturálne opatrenie. 
Zmeny štruktúry podniku, ktorá existovala 
pred zistením systematického nesúladu, by 
boli primerané len vtedy, ak existuje 
významné riziko, že tento systematický 
nesúlad vyplýva zo samotnej štruktúry 
dotknutého podniku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65a) V naliehavých prípadoch, keď by 
mohlo vzniknúť riziko vážnej a okamžitej 
škody pre komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov v dôsledku 
nových praktík, ktoré by mohli narušiť 
súťažeschopnosť základných 
platformových služieb alebo by mohli byť 
nespravodlivé, by Komisia mala mať 
možnosť zaviesť prechodné opatrenia, 
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ktorými by sa dotknutému strážcovi 
prístupu dočasne stanovili povinnosti. 
Tieto prechodné opatrenia by sa mali 
obmedziť na to, čo je nevyhnutné a 
odôvodnené. Mali by sa uplatňovať až do 
ukončenia prieskumu trhu a 
zodpovedajúceho konečného rozhodnutia 
Komisie podľa článku 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66a) Komisia by mala Európskemu 
parlamentu poskytovať pravidelné 
aktuálne informácie, pokiaľ ide o 
hodnotenia presadzovania povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6 a možnú 
potrebu aktualizácie príslušných 
ustanovení. Ak by hodnotenie viedlo k 
legislatívnemu návrhu, Európsky 
parlament by mal zvážiť použitie svojho 
postupu pre naliehavé prípady, ktorý 
umožňuje rýchlejšie parlamentné 
preskúmanie návrhov Komisie pri plnom 
rešpektovaní demokratických výsad 
Parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Ak v priebehu konania o nesúlade 
alebo vyšetrovania systematického 
nesúladu strážca prístupu ponúkne Komisii 

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

záväzky, Komisia by mala mať možnosť 
prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa 
tieto záväzky stanú pre dotknutého strážcu 
prístupu záväznými, ak zistí, že 
zabezpečujú účinné dodržiavanie 
povinností vyplývajúcich z tohto 
nariadenia. Pred ich prijatím by Komisia 
mala byť v prípade potreby splnomocnená 
požadovať testovanie záväzkov vrátane 
testovania A/B s cieľom optimalizovať ich 
účinnosť. Záväzky by sa mali prehodnotiť 
po tom, ako budú v platnosti počas 
primeraného obdobia. Ak by preskúmanie 
záväzkov Komisiou ukázalo neúčinný 
súlad, Komisia by mala byť 
splnomocnená požadovať zmenu alebo 
zrušiť neúčinné nápravné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Komisia by mala mať možnosť 
priamo požiadať podniky alebo združenia 
podnikov o poskytnutie všetkých 
relevantných dôkazov, údajov a informácií. 
Komisia by okrem toho mala mať možnosť 
vyžiadať si akékoľvek relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby na účely 
tohto nariadenia. Pri plnení rozhodnutia 
Komisie sú podniky povinné odpovedať na 
faktické otázky a poskytnúť dokumenty.

(70) Komisia by mala mať možnosť 
priamo požiadať podniky alebo združenia 
podnikov o poskytnutie všetkých 
relevantných dôkazov, údajov a informácií. 
Komisia by okrem toho mala mať možnosť 
vyžiadať si akékoľvek relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby na účely 
tohto nariadenia. Verejné orgány, subjekty 
alebo agentúry v členských štátoch by 
mali mať možnosť z vlastnej iniciatívy 
poskytnúť Komisii príslušné informácie. 
Pri plnení rozhodnutia Komisie sú podniky 
povinné odpovedať na faktické otázky a 
poskytnúť dokumenty.

Or. en



PE693.930v01-00 26/72 PA\1234515SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77a) S cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie povinností stanovených v 
článkoch 5 a 6 a rozhodnutí prijatých 
podľa článkov 7, 16, 22 a 23 a súlad s 
nimi by Komisia mala vymenovať 
nezávislého pracovníka zodpovedného za 
dodržiavanie súladu s predpismi, ktorý 
bude každodenne monitorovať 
vykonávanie povinností a opatrení a súlad 
s nimi. Pracovník zodpovedný za 
dodržiavanie súladu s predpismi by mal 
mať prístup k požadovaným informáciám 
vrátane údajov a algoritmov, aby 
zabezpečil súlad a pravidelne poskytoval 
spätnú väzbu Komisii. Komisia by mala 
na základe spätnej väzby od príslušného 
pracovníka zodpovedného za dodržiavanie 
súladu s predpismi vypracovať 
odporúčania pre strážcov prístupu a 
uložiť potrebné sankcie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Účelom tohto nariadenia je 
prispievať k správnemu fungovaniu 
vnútorného trhu, a to stanovením 
harmonizovaných pravidiel na 
zabezpečenie súťažeschopnosti 
a spravodlivosti trhov digitálneho sektora 
v celej Únii, na ktorých pôsobia strážcovia 
prístupu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) webové prehliadače;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) virtuálni asistenti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) služby cloud computingu; g) služby cloud computingu vrátane 
služieb týkajúcich sa podnikového 
softvéru, aplikácií a riešení;

Or. en

Odôvodnenie

Toto revidované vymedzenie by lepšie vyjadrovalo realitu stratégie uprednostňovania 
cloudových riešení softvérových editorov B2B, ktorí čoraz častejšie rozvíjajú svoje služby v 
cloude a už nie v priestoroch, s novými zmluvnými podmienkami a nekalými praktikami.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „virtuálny asistent“ je softvér, 
ktorý reaguje na ústne alebo písomné 
príkazy vyjadrené v netechnickom jazyku 
koncovými používateľmi a ktorý v prípade 
potreby vykonáva úlohy alebo služby 
nezávisle alebo prostredníctvom 
informačných systémov a v mene 
koncového používateľa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „webový prehliadač“ označuje 
nezávislé alebo vstavané softvérové 
aplikácie, ktoré koncovým používateľom 
umožňujú prístup k informáciám na 
internete (World Wide Web);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. „konkurent základnej platformovej 
služby strážcu prístupu“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá v rámci 
komerčnej alebo profesionálnej 
spôsobilosti poskytuje základnú 
platformovú službu v rovnakej kategórii 
ako strážca prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. „poradie“ je relatívna dôležitosť 
pripisovaná tovaru alebo službám 
ponúkaným prostredníctvom online 

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

sprostredkovateľských služieb vrátane 
obchodov so softvérovými aplikáciami a 
virtuálnych asistentov alebo online služieb 
sociálnej siete, alebo relevantnosť 
pripisovaná výsledkom vyhľadávania 
internetovými vyhľadávačmi, ako ich 
poskytovatelia online 
sprostredkovateľských služieb vrátane 
obchodov so softvérovými aplikáciami a 
virtuálnych asistentov, online služieb 
sociálnej siete alebo internetových 
vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú 
alebo oznamujú, bez ohľadu na technické 
prostriedky použité na takúto prezentáciu, 
usporiadanie alebo oznamovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. „obrat“ je suma získaná podnikom 
podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 139/2004;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) má zakorenené a trvalé postavenie 
vo svojich činnostiach alebo je možné 
predpokladať, že takéto postavenie bude 
mať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

platformová služba funguje, a s ohľadom 
na prvky uvedené v odseku 6 nespĺňa 
požiadavky uvedené odseku 1, hoci spĺňa 
všetky prahové hodnoty podľa odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak poskytovateľ základných 
platformových služieb predloží takéto 
dostatočne podložené argumenty na 
preukázanie toho, že výnimočne nespĺňa 
požiadavky stanovené v odseku 1, hoci 
spĺňa všetky prahové hodnoty stanovené v 
odseku 2, Komisia určí tohto 
poskytovateľa za strážcu prístupu v súlade 
s postupom stanoveným v článku 15 
ods. 3, ak dospeje k záveru, že 
poskytovateľ nebol schopný preukázať, že 
príslušná základná platformová služba, 
ktorú poskytuje, nespĺňa požiadavky 
stanovené v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovateľ základnej platformovej 
služby neposkytne v danej lehote všetky 
príslušné informácie, ktoré sú potrebné 
na posúdenie jeho označenia za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 2, Komisia 
je oprávnená označiť tohto poskytovateľa 
za strážcu prístupu na základe dostupných 
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skutočností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) iné štrukturálne trhové 
charakteristiky.

f) iné relevantné obchodné 
charakteristiky alebo charakteristiky 
služieb, ako je napríklad konglomerátna 
štruktúra spoločnosti alebo vertikálna 
integrácia podniku poskytujúceho 
základné platformové služby, ktoré 
umožňujú napríklad krížové 
subvencovanie alebo kombináciu údajov z 
rôznych zdrojov.

Or. en



PE693.930v01-00 34/72 PA\1234515SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia priebežne uverejňuje a 
aktualizuje zoznam strážcov prístupu a 
zoznam základných platformových služieb, 
v súvislosti s ktorými musia dodržiavať 
povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6, a 
posiela tieto zoznamy, ako aj každú ich 
aktualizáciu Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1– písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) sa zdrží prepájania osobných 
údajov získaných z ktorejkoľvek z jeho 
základných platformových služieb s 
osobnými údajmi z inej základnej 
platformovej služby alebo akýchkoľvek 
iných služieb ponúkaných strážcom 
prístupu alebo s osobnými údajmi zo 
služieb tretích strán, ako aj prihlasovania 
koncových používateľov do iných služieb 
strážcu prístupu na účely prepájania 
osobných údajov, pokiaľ koncový 
používateľ nebol oboznámený s 
konkrétnou voľbou a neposkytol svoj 
súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) 
nariadenia (EÚ) 2016/679. Strážca 
prístupu je oprávnený v náležitých 
prípadoch využívať ako právny základ 
článok 6 ods. 1 písm. c) alebo d) 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en



PE693.930v01-00 36/72 PA\1234515SK.docx

SK

Odôvodnenie

Súhlas sa vyžaduje podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Toto ustanovenie 
nesmie viesť k zneužívaniu súhlasu strážcami prístupu, čo by mohlo prinútiť spotrebiteľov, 
aby poskytli súhlas, aby získali prístup ku kvalitným službám.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) umožní komerčným používateľom 
ponúkať rovnaké produkty alebo služby 
koncovým používateľom inými 
prostriedkami, a to aj prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
tretích strán a prostredníctvom vlastných 
priamych online predajných kanálov 
komerčných používateľov, za ceny alebo 
za podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo 
podmienok ponúkaných prostredníctvom 
online sprostredkovateľských služieb 
strážcu prístupu;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zakazujú úzke paritné doložky, ktoré bránia používateľom 
ponúkať koncovým používateľom lepšie ceny, podmienky a dostupnosť prostredníctvom ich 
vlastnej webovej lokality. Úzke paritné doložky sú už v niektorých členských štátoch EÚ 
zakázané.

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) sa zdrží požiadavky, aby komerční 
používatelia informovali strážcu prístupu 
o diferencovaných cenách alebo 
podmienkach, ktoré sa rozhodnú 
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uplatňovať pre svoj vlastný distribučný 
kanál alebo prostredníctvom online 
sprostredkovateľských služieb tretích 
strán;

Or. en

Odôvodnenie

Od komerčných používateľov by sa nemalo vyžadovať, aby informovali základné platformové 
služby o podmienkach ani cenách, ktoré účtujú v iných distribučných kanáloch. Európska 
komisia už dokázala takéto praktiky vylúčiť vo veci AT.40153 – Doložky najvyšších výhod v 
súvislosti s digitálnymi knihami a súvisiacimi otázkami.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Tento článok by sa mal rozšíriť na komunikáciu s koncovými používateľmi vrátane 
propagácie ponúk. Strážcovia prístupu nesmú svojvoľne obmedzovať spôsob, akým určité 
používateľské spoločnosti komunikujú so svojimi používateľmi. Tieto obmedzenia im bránia 
vyvíjať vlastné výrobky a služby a rozširovať svoju používateľskú základňu. Spotrebitelia 
musia mať prístup k obsahu a službám a možnosť využívať ich prostredníctvom aplikácie 
komerčného používateľa na platforme strážcu prístupu, a to aj v prípade, že tieto služby boli 
získané mimo platformy.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Strážcovia prístupu nesmú ukladať povinnosť používania identifikačnej služby, platobnej 
služby ani technickej služby podporujúcej poskytovanie platobných služieb ako podmienku 
prístupu k základnej platformovej službe. Týmto zákazom sa riešia väzby medzi základnými 
platformovými službami strážcov prístupu a ich doplnkovými službami.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom, ktorým dodáva reklamné 

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

bezplatne kvalitný a účinný prístup k 
informáciám o cene, ktorú inzerent a 
vydavateľ alebo sprostredkovateľ inzercie 
platí, ako aj o sume alebo odmene 
vyplatenej vydavateľovi za uverejnenie 
danej reklamy a za každú príslušnú 
reklamnú službu, ktorú poskytuje strážca 
prístupu;

Or. en

Odôvodnenie

Informácie poskytované vydavateľom a inzerentmi v rámci povinnosti podľa odseku 5 písm. g) 
sa musia poskytovať bezplatne, ako je to v prípade tých istých subjektov v rámci povinnosti 
podľa odseku 6 písm. g).

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) pri využívaní služby cloud 
computingu strážcu prístupu neobmedzia 
ani nebránia koncovým používateľom 
používať vlastnú softvérovú licenciu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytvoriť novú povinnosť, ktorá umožní používateľom 
slobodne používať svoje licencie pri využívaní cloudovej služby.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1– písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci hospodárskej súťaže s 
komerčnými používateľmi nesmie 
používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne 

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

dostupné a ktoré generujú aktivity alebo sa 
generujú v rámci aktivít týchto 
komerčných používateľov aj koncových 
používateľov týchto komerčných 
používateľov jeho základných 
platformových služieb alebo ich 
doplnkových služieb, alebo ktoré poskytujú 
títo komerční používatelia jeho základných 
platformových služieb alebo ich 
doplnkových služieb alebo koncoví 
používatelia týchto komerčných 
používateľov;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zlepšiť segmentáciu údajov strážcov prístupu 
(rozšírením povinnosti na údaje generované využívaním doplnkových služieb) s cieľom 
zabrániť strážcom prístupu, aby nespravodlivo využívali svoju dvojakú úlohu poskytovateľov 
základných platformových služieb a konkurentov podnikov využívajúcich ich služby.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) umožní koncovým používateľom 
odinštalovať akékoľvek predinštalované 
softvérové aplikácie v rámci jeho základnej 
platformovej služby a zdrží sa toho, aby 
svoju základnú platformovú službu 
aktivoval ako predvolenú službu, keď je 
možné navrhnúť rovnocenné alternatívne 
služby, ktoré vykonávajú rovnakú 
funkciu, bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť strážcu prístupu obmedziť takéto 
odinštalovanie softvérových aplikácií, 
pokiaľ sú nevyhnutné z hľadiska 
fungovania operačného systému alebo 
zariadenia a tretie strany ich technicky 
nemôžu ponúkať samostatne;

Or. en
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Odôvodnenie

Predinštalovanie aplikácií je prípad sebauprednostňovania, ktorý je potrebné riešiť. 
Predvolené nastavenie umožňuje subjektom posilniť svoje pozície a využiť svoju 
konglomerátnu povahu. Možnosť odinštalovať nestačí.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Strážcovia prístupu by nemali narúšať inštaláciu konkurenčných služieb.

Pozmeňujúci návrh 55

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť zákaz sebauprednostňovania, ktorý sa netýka 
len poradia, ale aj inštalácie, aktivácie a predvolených nastavení.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Táto povinnosť by sa mala výslovne vzťahovať na strážcov prístupu poskytujúcich služby 
cloud computingu. Tento pozmeňujúci návrh by mal koncovým používateľom umožniť prechod 
na iné softvérové riešenia dostupné prostredníctvom služby cloud computingu a registráciu v 
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nich.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) umožní komerčným používateľom 
a poskytovateľom doplnkových služieb 
prístup k tým istým operačným systémom, 
hardvérom alebo softvérovým prvkom 
alebo iným funkciám vrátane NFC antén 
alebo technológií, ktoré s nimi súvisia, 
ktoré sú dostupné alebo používané pri 
poskytovaní akýchkoľvek doplnkových 
služieb alebo štandardných odvetvových 
funkcií jeho základných platformových 
služieb, a interoperabilitu s nimi; v 
takýchto prípadoch musia byť podmienky 
prístupu a interoperability spravodlivé, 
primerané a nediskriminačné. Strážcovi 
prístupu nemožno brániť v prijatí 
nevyhnutných opatrení na zabezpečenie 
toho, aby doplnkové služby tretích strán 
neohrozovali integritu operačného 
systému, hardvérových alebo softvérových 
funkcií poskytovaných strážcom prístupu 
za predpokladu, že takéto nevyhnutné 
opatrenia sú riadne odôvodnené strážcom 
prístupu a zároveň poskytujú bezplatný 
alternatívny prístup a interoperabilitu na 
umožnenie účinného poskytovania 
doplnkových služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Interoperabilita je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľa spravodlivých a 
súťažeschopných trhov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť túto povinnosť nad 
rámec doplnkových služieb a podporiť širšiu interoperabilitu v rámci aktu o digitálnych 
trhoch a zabezpečiť, aby sa táto interoperabilita uskutočňovala za podmienok FRAND.
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) poskytne inzerentom a 
vydavateľom alebo tretím stranám 
splnomocneným inzerentmi a 
vydavateľmi na ich žiadosť a bezodplatne 
účinný prístup v reálnom čase k svojim 
nástrojom na meranie výkonnosti a k 
informáciám, ktoré inzerenti a vydavatelia 
potrebujú, aby mohli uskutočniť vlastné 
nezávislé preverenie súboru reklám, 
vrátane agregovaných údajov a údajov o 
výkonnosti, a to spôsobom, ktorý 
inzerentom a vydavateľom umožní 
používať vlastné nástroje na overenie a 
meranie na posúdenie výkonnosti 
základných služieb poskytovaných 
strážcami prístupu;

Or. en

Odôvodnenie

Zainteresované strany sa môžu rozhodnúť zapojiť nezávislých odborníkov alebo iné tretie 
strany podľa vlastného výberu, aby vykonali kontroly potrebné na audit poskytovania online 
reklamných služieb strážcami prístupu.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na rozšírenie prístupu k údajom generovaným komerčnými používateľmi v 
rámci doplnkových služieb, ktoré ponúka strážca prístupu, aby sa maximalizoval nástroj 
prenosnosti údajov, ktorý ponúka akt o digitálnych trhoch
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

k) musí uplatňovať spravodlivé a 
nediskriminačné všeobecné podmienky 
prístupu komerčných používateľov a 
zaobchádzania s nimi v súvislosti so 
svojimi základnými platformovými 
službami vrátane obchodu so softvérovými 
aplikáciami, služieb cloud computingu, 
online vyhľadávačov a online služieb 
sociálnych sietí označených podľa článku 
3 tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Na všetky základné platformové služby sa musia uplatňovať spravodlivé, primerané a 
nediskriminačné podmienky (FRAND).

Pozmeňujúci návrh 62

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) poskytuje svojim koncovým 
používateľom jasné, spravodlivé a 
nediskriminačné licenčné podmienky 
vrátane poplatkov a platieb, zabraňuje 
podstatným zmenám, ktoré obmedzujú 
používanie softvérových aplikácií alebo 
služieb, ktoré sa používajú na platforme 
základných služieb strážcu prístupu alebo 
v spojení s ňou, a umožňuje primerané 
očakávané používanie softvérovej 
aplikácie alebo služieb vrátane 
prípadného prenosu na iného koncového 
používateľa.
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Or. en

Odôvodnenie

Strážcovia prístupu by nemali mať možnosť ukladať licenčné podmienky na používanie 
softvérových aplikácií ani služieb, ktoré sa používajú na platforme základných služieb ani v 
spojení s ňou a ktoré by boli nejednoznačné, nespravodlivé alebo diskriminačné. V súlade s 
judikatúrou Súdneho dvora EÚ by zákazníci mali mať aj právo ďalej predávať a prevádzať 
svoje softvérové licencie, pričom predajcovia budú naďalej ponúkať podporu a opravy za 
spravodlivých podmienok zákazníkom, ktorí legálne získali licenciu na ďalší predaj.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pred vykonaním akejkoľvek 
zmeny v poplatkoch alebo štruktúre 
poplatkov účtovaných komerčným 
používateľom a súvisiacich s 
povinnosťami podľa odseku 1 strážca 
prístupu oznámi takúto zmenu Komisii a 
dotknutým komerčným používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do šiestich mesiacov od svojho 
určenia a pri uplatňovaní článku 3 ods. 8 
poskytne strážca prístupu Komisii správu, 
v ktorej podrobne a transparentne opíše 
opatrenia vykonané s cieľom zabezpečiť 
súlad s povinnosťami stanovenými v 
článkoch 5 a 6. Túto správu aktualizuje 
strážca prístupu aspoň raz ročne.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Do šiestich mesiacov od svojho 
určenia podľa článku 3 strážca prístupu 
uverejní súhrn správy uvedenej v 
odseku 1a tohto článku, ktorý nemá 
dôverný charakter, a poskytne ho Komisii. 
Komisia bezodkladne uverejní súhrn 
správy, ktorý nemá dôverný charakter. 
Tento súhrn, ktorý nemá dôverný 
charakter, sa aktualizuje vždy, keď sa 
aktualizuje správa uvedená v odseku 1 
tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Komisia môže rozhodnutím určiť 
opatrenia, ktoré musí dotknutý strážca 
prístupu vykonať s cieľom splniť 
povinnosti stanovené v článku 6. Pri 
prijímaní rozhodnutia Komisia zohľadní 
informácie poskytnuté zainteresovanými 
tretími stranami, vládami a príslušnými 
orgánmi členských štátov. Tieto opatrenia 
sa môžu týkať prístupu k platformám 
(vrátane interoperability, prístupu k 
rozhraniu API a spoločných noriem), 
zásahov súvisiacich s údajmi (vrátane 
mobility údajov, prístupu k údajom a 
dátových síl), spravodlivých obchodných 
vzťahov (vrátane nediskriminácie); 
výberu koncových používateľov a 
komerčných používateľov (vrátane 
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architektúry predvoleného návrhu a 
vybraného návrhu). Komisia prijme takéto 
rozhodnutie do šiestich mesiacov od 
začatia konania podľa článku 18.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia musí byť v prípade potreby podporovaná zdrojmi a informáciami na riešenie 
asymetrie informácií so strážcami prístupu.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. S cieľom prijať rozhodnutie podľa 
odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné 
zistenia do troch mesiacov od začatia 
konania. V predbežných zisteniach 
Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje 
prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by 
ich mal prijať dotknutý poskytovateľ 
základných platformových služieb s 
cieľom účinne riešiť predbežné zistenia. 
Zainteresované tretie strany, ktoré sú 
priamo dotknuté, majú možnosť predložiť 
pripomienky k týmto predbežným 
zisteniam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE693.930v01-00 50/72 PA\1234515SK.docx

SK

prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti 
priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

prístupu plánuje vykonať alebo vykonal 
podľa článku 6, účinné na dosiahnutie 
cieľa príslušnej povinnosti za daných 
okolností. Strážca prístupu k žiadosti 
priloží odôvodnené stanovisko, v ktorom 
vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré 
plánuje vykonať alebo vykonal, za daných 
okolností účinné na dosiahnutie cieľa 
príslušnej povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa udelí výnimka podľa 
odseku 1, Komisia preskúma svoje 
rozhodnutie o výnimke každé dva roky. Po 
takomto preskúmaní Komisia buď úplne, 
alebo čiastočne zruší výnimku alebo 
rozhodne, že podmienky odseku 1 sú 
naďalej splnené.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Delegované akty, ktorými sa 
aktualizujú povinnosti stanovené v 
článkoch 5 a 6 v súlade s odsekom 1, sa 
obmedzujú na:
a) rozšírenie akejkoľvek povinnosti, 
ktorá sa vzťahuje na určitú základnú 
platformovú službu alebo na akúkoľvek 
inú základnú platformovú službu uvedenú 
v článku 2 bode 2;
b) určenie spôsobu, akým sa majú 
plniť povinnosti strážcov prístupu podľa 
článkov 5 a 6, a to aj začlenením 
špecifikácií stanovených v článku 7 ods. 2 
do povinností;
c) rozšírenie akejkoľvek povinnosti, 
ktorou sa identifikuje určitá podskupina 
používateľov ako príjemcovia, na 
akúkoľvek inú podskupinu používateľov 
ako príjemcov;
d) doplnenie alebo zmenu povinností 
s cieľom zlepšiť účinnosť ich 
uplatňovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Strážca prístupu nesmie zhoršovať 
podmienky ani kvalitu žiadnej zo 
základných platformových služieb 
poskytovaných komerčným alebo 
koncovým používateľom, ktorí využívajú 

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

práva alebo možnosti stanovené v článkoch 
5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie 
týchto práv alebo možností, a to ani tým, 
že by koncovým používateľom predkladal 
možnosti voľby nie neutrálnym spôsobom, 
ani tým, že by prostredníctvom štruktúry, 
funkcie alebo spôsobu prevádzky 
používateľského rozhrania alebo jeho 
časti narušoval autonómiu, rozhodovanie 
alebo voľbu používateľa. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Táto informačná povinnosť by sa mala vzťahovať na každú navrhovanú koncentráciu strážcov 
prístupu.
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia sprístupní vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže informácie prijaté podľa odsekov 
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1 a 2. Pri zohľadnení legitímneho záujmu 
spoločností na ochrane ich obchodného 
tajomstva Komisia každoročne uverejní 
zoznam akvizícií, ktorý poskytli strážcovia 
prístupu, ktorí klesli pod prahové hodnoty 
oznamovacej povinnosti stanovené v 
nariadení Rady č. 139/2004.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strážca prístupu zverejní prehľad opisu, 
ktorý bol podrobený auditu, s ohľadom na 
obmedzenia uložené požiadavkami 
obchodného tajomstva. Tento opis a jeho 
verejne dostupný prehľad sa aktualizujú 
aspoň raz ročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dochádzalo k pravidelným 
upozorneniam na nekalé praktiky, na 
ktoré upozornili vnútroštátne orgány 
prostredníctvom mechanizmu podávania 
správ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že 
strážca prístupu systematicky porušoval 
jednu alebo niekoľko povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, Komisia 
môže rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 uložiť takémuto strážcovi 
prístupu akékoľvek behaviorálne alebo 
štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú 
úmerné spáchanému porušeniu a potrebné 
na zabezpečenie súladu s týmto 
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opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému 
porušeniu a potrebné na zabezpečenie 
súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí 
svoj prieskum prijatím rozhodnutia do 
dvanástich mesiacov od začatia prieskumu 
trhu.

nariadením. Komisia je v prípade potreby 
oprávnená požadovať otestovanie 
nápravných opatrení pred ich prijatím s 
cieľom optimalizovať ich účinnosť. 
Komisia ukončí svoj prieskum prijatím 
rozhodnutia do dvanástich mesiacov od 
začatia prieskumu trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Má sa za to, že strážca prístupu 
ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje 
postavenie strážcu prístupu v súvislosti s 
charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, 
ak vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh 
ďalej rástol, jeho význam ako brány 

vypúšťa sa
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prístupu komerčných používateľov ku 
koncovým používateľom sa ďalej zvyšoval 
alebo má strážca prístupu ešte 
zakorenenejšie a trvalejšie postavenie 
činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia bezodkladne zašle kópiu 
jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia so 
žiadosťou o informácie v súlade s 
odsekom 1 vnútroštátnemu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže členského 
štátu, na území ktorého sa nachádza 
hlavné miesto podnikania podniku alebo 
združenia podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na žiadosť Komisie verejné správy 
a orgány členských štátov poskytnú 
Komisii všetky informácie potrebné na 
plnenie úloh, ktoré má pridelené na základe 
tohto nariadenia.

6. Na žiadosť Komisie alebo z 
vlastnej iniciatívy príslušné orgány v 
členských štátoch poskytnú Komisii všetky 
informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré 
má pridelené na základe tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly na mieste sa môžu 
vykonávať aj s pomocou audítorov alebo 
znalcov vymenovaných Komisiou podľa 
článku 24 ods. 2.

2. Kontroly na mieste sa môžu 
vykonávať aj s pomocou audítorov alebo 
znalcov vymenovaných Komisiou podľa 
článku 24 ods. 2, ako aj audítorov alebo 
znalcov z vnútroštátnych orgánov na 
ochranu hospodárskej súťaže v krajine, v 
ktorej sú príslušné priestory zriadené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a (nový)
Mechanizmus podávania správ pre 

komerčných používateľov a koncových 
používateľov

1. Komerční používatelia, konkurenti 
a koncoví používatelia základných 
platformových služieb môžu Komisii alebo 
vnútroštátnym regulačným orgánom 
oznámiť akékoľvek praktiky alebo 
správanie strážcov prístupu, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
vrátane nedodržiavania pravidiel. Komisia 
a členské štáty sa o takýchto správach 
navzájom informujú.
2. Komisia stanoví svoje priority pre 
úlohu preskúmania správ uvedených v 
odseku 1. Na základe ustanovení odseku 5 
tohto článku a článku 33 sa Komisia môže 
rozhodnúť správu nepreskúmať z dôvodu, 
že nepovažuje takúto správu za prioritu 
presadzovania.
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3. Ak sa Komisia domnieva, že 
správa je prioritou presadzovania, môže 
začať konanie podľa článku 18 alebo 
prieskum trhu podľa článku 14.
4. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 33, členský štát môže požiadať 
Poradný výbor pre digitálne trhy o prijatie 
stanoviska s cieľom určiť, či by sa jedna 
alebo viacero správ malo považovať za 
prioritu presadzovania. Stanovisko môže 
obsahovať žiadosť adresovanú Komisii, 
aby začala konanie podľa článku 18 alebo 
prieskum trhu podľa článku 14. Poradný 
výbor prijme stanovisko do jedného 
mesiaca. Vo svojom stanovisku uvedie 
dôvody, prečo sa správa považuje alebo 
nepovažuje za prioritu presadzovania. Ak 
sa správa považuje za prioritu 
presadzovania, Komisia do štyroch 
mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
konania alebo prieskumu. Ak Komisia 
nevyhovie žiadosti poradného výboru, 
uvedie dôvody, prečo nezačala konanie 
podľa článku 18 alebo prieskum trhu 
podľa článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V naliehavých prípadoch, z dôvodu 
rizika vážnej a bezprostrednej ujmy pre 
komerčných používateľov alebo 
koncových používateľov vyplývajúcej z 
nových praktík vykonávaných jedným 
alebo viacerými strážcami prístupu, ktoré 
môžu narušiť súťažeschopnosť 
základných platformových služieb alebo 
môžu byť nespravodlivé podľa článku 10 
ods. 2, môže Komisia na základe 
rozhodnutia prijatého v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 nariadiť predbežné 
opatrenia voči dotknutým strážcom 
prístupu, aby sa zabránilo naplneniu 
tohto rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Rozhodnutie podľa odseku 2a sa 
môže prijať len v rámci prieskumu trhu 
podľa článku 17 a do šiestich mesiacov od 
začatia takéhoto prieskumu. Predbežné 
opatrenia sa uplatňujú počas stanoveného 
obdobia a v každom prípade sa 
nahrádzajú novými povinnosťami, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku konečného 
rozhodnutia o prieskume trhu podľa 
článku 17.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dotknutý strážca prístupu 
ponúkne počas konania podľa článkov 16 
alebo 25 záväzky v prípade príslušných 
základných platformových služieb s 
cieľom zabezpečiť plnenie povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, Komisia 
môže rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 vyhlásiť tieto záväzky za 
záväzné pre daného strážcu prístupu a 
vyhlásiť, že neexistujú žiadne ďalšie 
dôvody na prijatie opatrení.

1. Ak dotknutý strážca prístupu 
ponúkne počas konania podľa článkov 16 
alebo 25 záväzky v prípade príslušných 
základných platformových služieb s 
cieľom zabezpečiť plnenie povinností 
stanovených v článkoch 5 a 6, Komisia 
môže rozhodnutím prijatým v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 32 ods. 4 vyhlásiť tieto záväzky za 
záväzné pre daného strážcu prístupu a 
vyhlásiť, že neexistujú žiadne ďalšie 
dôvody na prijatie opatrení. Komisia je v 
prípade potreby oprávnená požadovať 
otestovanie záväzkov s cieľom 
optimalizovať ich účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia pravidelne preskúmava 
záväzky, pokiaľ ide o ich účel, a ak po 
prešetrení zistí, že nie sú účinné, je 
oprávnená požadovať zmenu záväzkov 
alebo ich v prípade potreby zrušiť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Opatrenia podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať vymenovanie nezávislých 
externých znalcov a audítorov, a to aj z 
príslušných nezávislých vnútroštátnych 
orgánov, ktorí Komisii pomáhajú pri 
monitorovaní povinností a opatrení a 
poskytujú jej osobitné odborné znalosti 
alebo vedomosti. Takéto opatrenia môžu 
okrem iného zahŕňať prístup k 
algoritmom s cieľom zabezpečiť súlad s 
článkami 5 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. S cieľom zabezpečiť každodenné 
priame zapojenie Komisia vymenuje 
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pracovníka zodpovedného za dodržiavanie 
súladu s predpismi, ktorého bude 
financovať príslušný strážca prístupu, aby 
dohliadal na vykonávanie povinností a 
opatrení a ich dodržiavanie. Tento 
pracovník vykonáva svoje úlohy pod 
dohľadom Komisie a riadi sa 
akýmikoľvek príkazmi alebo pokynmi 
vydanými Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34 prijať delegovaný akt, v 
ktorom bližšie určí mandát, ktorý majú 
plniť pracovníci zodpovední za 
dodržiavanie súladu s predpismi, a 
povinnosti strážcov prístupu poskytovať 
informácie pracovníkom zodpovedným za 
dodržiavanie súladu s predpismi a 
spolupracovať s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi dotknutému strážcovi prístupu. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo 
o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať 
strážca prístupu s cieľom účinne riešiť 

2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi dotknutému strážcovi prístupu. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo 
o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať 
strážca prístupu s cieľom účinne riešiť 
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predbežné zistenia. predbežné zistenia. Pred prijatím 
rozhodnutia Komisia zohľadní stanoviská 
relevantných tretích strán, ako sú koncoví 
používatelia alebo komerční používatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) povinnosť poskytnúť v lehote 
informácie, ktoré sú potrebné na 
posúdenie jeho označenia za strážcu 
prístupu podľa článku 3 ods. 2, alebo 
poskytol nesprávne alebo zavádzajúce 
informácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2– písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) neposkytnú v stanovenej lehote 
informácie, ktoré sa vyžadujú na 
posúdenie ich označenia za strážcov 
prístupu podľa článku 3 ods. 2, alebo 
poskytnú nesprávne, neúplné alebo 
zavádzajúce informácie;

a) neposkytnú úplné informácie podľa 
článku 3 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak to Komisia považuje za 
potrebné, môže pred prijatím rozhodnutia 
podľa odseku 1 vypočuť aj iné fyzické 
alebo právnické osoby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné vnútroštátne orgány by mali mať možnosť použiť informácie uvedené v článku 12, 
aby sa v prípade potreby odvolali na Komisiu prostredníctvom článku 22 nariadenia EÚ o 
fúziách.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 31 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31a (nový)
Spolupráca a koordinácia s členskými 

štátmi
1. V súlade so zásadami stanovenými 
v článku 1 a na základe článku 32a je 
Komisia jediným subjektom s 
rozhodovacou právomocou, pokiaľ ide o 
správne uplatňovanie tohto nariadenia. S 
cieľom zabezpečiť účinnú presaditeľnosť 
a jednotné vykonávanie sa Komisii 
poskytuje všetka možná podpora 
odbornými znalosťami príslušných 
vnútroštátnych orgánov.
2. Komisia a členské štáty úzko 
spolupracujú a koordinujú svoje 
opatrenia na presadzovanie práva s 
cieľom zabezpečiť jednotné, účinné a 
dopĺňajúce sa presadzovanie dostupných 
právnych nástrojov uplatňovaných na 
strážcov prístupu v zmysle tohto 
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nariadenia.
3. Vnútroštátne orgány neprijmú 
rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade 
s rozhodnutím prijatým Komisiou podľa 
tohto nariadenia.
4. Komisia a príslušné orgány 
členských štátov, ktoré presadzujú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 6, majú 
právomoc poskytovať si navzájom 
informácie týkajúce sa akejkoľvek 
skutkovej alebo právnej skutočnosti 
vrátane dôverných informácií.
5. Informácie vymieňané podľa 
odseku 3 tohto článku sa vymieňajú a 
používajú len na účely koordinácie 
presadzovania tohto nariadenia a 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 6.
6. Príslušné vnútroštátne orgány 
môžu Komisii oznámiť akékoľvek 
praktiky alebo správanie strážcov 
prístupu, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia a 
členské štáty sa o takýchto správach 
navzájom informujú.
7. Príslušné orgány členských štátov, 
ktoré presadzujú pravidlá uvedené v 
článku 1 ods. 6, môžu s Komisiou 
konzultovať o akejkoľvek záležitosti 
týkajúcej sa uplatňovania tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisii pomáha Poradný výbor pre 
digitálne trhy. Uvedený výbor je výborom 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 
Poradný výbor pre digitálne trhy môže 
zriadiť technickú skupinu expertov, s 
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ktorou sa možno ad hoc poradiť a ktorej 
súčasťou budú príslušné vnútroštátne 
orgány a regulačné orgány vrátane 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže, vnútroštátnych 
regulačných a iných príslušných orgánov, 
ako sú telekomunikačné regulačné 
orgány, spotrebiteľské organizácie, 
orgány pre ochranu údajov a 
audiovizuálne regulačné orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 32 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32a (nový)
Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi na 

ochranu hospodárskej súťaže
1. Komisia uplatňuje ustanovenia 
tohto nariadenia v úzkej spolupráci s 
vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 
hospodárskej súťaže, ktoré konajú v 
rámci Európskej siete pre hospodársku 
súťaž vymedzenej v článku 2 bode 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1, v súlade s ustanoveniami 
tohto článku. Na výmenu informácií 
využíva najmä a podľa potreby systém 
Európskej siete pre hospodársku súťaž 
uvedený v článku 33 uvedenej smernice.
2. Na žiadosť Komisie vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
spolupracujú pri uplatňovaní článkov 12, 
15, 16 a 17.
3. Ak Komisia požiada o pomoc pri 
akomkoľvek prieskume podľa odseku 2 
tohto článku, orgány hospodárskej súťaže 
členských štátov majú právomoc 
uplatňovať mutatis mutandis právomoci 
Komisie stanovené v článkoch 19, 20 a 21.
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4. Orgány členských štátov na 
ochranu hospodárskej súťaže majú 
právomoc vykonávať právomoci 
prenesené na Komisiu článkom 24.
5. Keď Komisia požiada orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže o 
spoluprácu v súlade s odsekom 2, zašle 
tomuto orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže kópie najdôležitejších dokumentov, 
ktoré zhromaždila na účely uplatňovania 
článkov 15, 16 a 17. Na žiadosť orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže 
členského štátu mu Komisia poskytne 
kópiu ďalších existujúcich dokumentov 
potrebných na posúdenie prípadu. Pri 
rozhodovaní o tom, či požiadať orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže o 
spoluprácu, môže Komisia zohľadniť 
význam vnútroštátneho trhu pre 
príslušného strážcu prístupu.
6. Ak orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže členských štátov 
konajú v súlade s odsekom 3, písomne o 
tom informujú Komisiu pred začatím 
prvého formálneho opatrenia prieskumu 
a bezodkladne po jeho začatí. Tieto 
informácie môžu byť k dispozícii aj 
orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže iných členských štátov.
7. Konajúci orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže sprístupní Komisii 
všetky informácie, ktoré získa pri výkone 
právomocí stanovených v odseku 3. 
Informácie poskytnuté Komisii môžu byť 
poskytnuté aj orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže iných členských 
štátov. Vnútroštátne orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže si môžu vymieňať aj 
informácie potrebné na posúdenie 
prípadu, ktorým sa zaoberajú podľa tohto 
nariadenia.
8. Orgány členských štátov na 
ochranu hospodárskej súťaže môžu s 
Komisiou konzultovať o každom prípade 
týkajúcom sa uplatňovania práva Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak tri alebo viaceré členské štáty 
požiadajú Komisiu o začatie prieskumu 
podľa článkov 15, 16 a 17 alebo o začatie 
konania v súvislosti s možným neplnením 
povinností podľa článku 25, pretože 
dospeli k záveru, že existujú opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že niektorý 
poskytovateľ základných platformových 
služieb by mal byť označený za strážcu 
prístupu alebo že strážca prístupu 
nedodržiava svoje povinnosti, alebo keď 
sa domnievajú, že do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia by mali byť zahrnuté 
nové služby alebo praktiky, Komisia do 
štyroch mesiacov preskúma, či existujú 
opodstatnené dôvody na začatie takéhoto 
prieskumu.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadosť členských štátov o prieskum trhu by sa mala rozšíriť na nové služby/praktiky a 
nedodržiavanie povinností.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a následne každé dva roky vyhodnotí toto 
nariadenie a predloží správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru. 
Pokiaľ ide o povinnosti stanovené v 
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článkoch 5 a 6, Komisia vykoná 
hodnotenie do dvanástich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a 
následne každých dvanásť mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en


