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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže množstvo otázok týkajúcich sa občianskeho a obchodného práva a presadzovania 
občianskeho a správneho práva je tiež veľmi dôležitých, pokiaľ ide o výhradné vzťahy 
so spotrebiteľmi, ako aj o online konkurencieschopnosť a hospodársku súťaž;

B. keďže pravidlá zakotvené v smernici 2000/31/ES o elektronickom obchode (ďalej len 
„smernica o elektronickom obchode“) zohrali zásadnú úlohu pri uľahčovaní digitálnych 
služieb na vnútornom trhu a sú kľúčové pri ochrane inovačného podnikateľského 
prostredia; keďže cieľom aktu o digitálnych službách by mala byť aktualizácia 
občianskeho a obchodného práva upravujúceho zodpovednosť online platforiem a 
poskytovateľov hostingových služieb s cieľom poskytnúť podnikom, používateľom a 
spoločnosti ako celku istotu a bezpečnosť prostredníctvom jasných povinností pre 
online platformy vrátane trhov;

C. keďže existujú dôkazy o tom, že mnohé nezákonné produkty a služby sa ponúkajú 
online, čo si vyžaduje prijatie opatrení v rámci aktu o digitálnych službách;

D. keďže akt o digitálnych službách by sa prostredníctvom účinného a vyváženého 
právneho rámca mal zamerať na dôveru spotrebiteľov vo využívanie elektronického 
obchodu, pričom by mal zároveň poskytnúť európskym startupom a MSP pevnejšiu 
pozíciu na trhu;

1. zdôrazňuje, že vždy, keď je to z technického a právneho hľadiska možné a 
opodstatnené, by sprostredkovatelia mali mať povinnosť umožniť anonymné používanie 
svojich služieb a platby za ne, keďže anonymita účinne zamedzuje neoprávnenému 
zverejneniu údajov, krádeži totožnosti a iným formám zneužitia osobných údajov 
zbieraných online; poznamenáva, že ak sa v práve Únie vyžaduje, aby komerční 
obchodníci oznamovali svoju totožnosť, poskytovatelia dominantných alebo 
systémových trhovísk by mohli byť povinní overovať totožnosť obchodníkov; navrhuje, 
aby sa zvážili a zaviedli nové technologické riešenia súvisiace s identifikáciou a 
anonymitou používateľov; potvrdzuje, že ak platformy identifikujú používateľov, 
nesmú zverejniť totožnosť používateľov bez výslovného a slobodne udeleného súhlasu 
alebo právnej požiadavky na zverejnenie;

2. pripravovaný legislatívny návrh týkajúci sa aktu o digitálnych službách by mal plne 
rešpektovať Chartu základných práv Európskej únie, ako aj pravidlá Únie na ochranu 
spotrebiteľov a ich bezpečnosti, súkromia a osobných údajov; pripomína, že je dôležité, 
aby podľa aktu o digitálnych službách zostali v platnosti kľúčové zásady smernice o 
elektronickom obchode, a to najmä zásada krajiny pôvodu, doložka o obmedzenej 
zodpovednosti a zákaz všeobecnej povinnosti monitorovania; zdôrazňuje, že v záujme 
ochrany slobody prejavu, predchádzania kolízii právnych poriadkov, zabránenia 
neodôvodnenému a neúčinnému geografickému blokovaniu a dosiahnutia 
harmonizovaného digitálneho jednotného trhu sa od poskytovateľov hostingových 
služieb nesmie vyžadovať, aby odstraňovali informácie alebo znemožňovali prístup k 
informáciám, ktoré sú v ich krajine pôvodu zákonné;
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3. zdôrazňuje význam vytvorenia jasného, jednotného a aktuálneho regulačného rámca 
obsahujúceho okrem iného jasné definície; zdôrazňuje potrebu vymedzenia 
dominantných alebo systémových platforiem a stanovenia ich charakteristík;

4. konštatuje, že vzhľadom na to, že online činnosti jednotlivcov umožňujú do hĺbky 
spoznať ich osobnosť a manipulovať s nimi, a to najmä v prípade dominantných alebo 
systémových platforiem a sociálnych sietí, získavanie a používanie osobných údajov 
týkajúcich sa využívania digitálnych služieb by malo byť obmedzené v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na poskytovanie a vyúčtovanie používania služby 
používateľom; zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať právne predpisy s cieľom 
obmedziť získavanie osobných údajov platformami na hosťovanie obsahu, okrem iného 
na základe interakcií používateľov s obsahom umiestneným na platformách na 
hosťovanie obsahu, na účely zostavovania cielených reklamných profilov; vyzýva 
platformy na hosťovanie obsahu, aby používali cielené reklamy založené na 
predchádzajúcej interakcii používateľa s obsahom na danej platforme na hosťovanie 
obsahu alebo na webových sídlach tretích strán až po získaní predchádzajúceho súhlasu 
používateľa v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o 
súkromí a elektronických komunikáciách; potvrdzuje, že verejné orgány by mali mať 
prístup k metaúdajom používateľa len vtedy, keď na základe predchádzajúceho súdneho 
povolenia vyšetrujú osoby podozrivé zo závažnej trestnej činnosti;

5. vyjadruje znepokojenie, že služby jednotného prihlasovania sa môžu používať na 
sledovanie používateľov na všetkých platformách; odporúča, aby sa od poskytovateľov, 
ktorí podporujú službu poskytovanú na základe systému jednotného prihlasovania s 
dominantným podielom na trhu, požadovalo, aby takisto podporovali aspoň jeden 
otvorený a jednotný systém autentifikácie založený na nechránenom rámci;

6. zdôrazňuje, že v záujme ochrany základných práv a zabezpečenia právnej istoty sa v 
akte o digitálnych službách nesmie používať právne nevymedzený pojem „škodlivý 
obsah“, ale má sa v ňom riešiť uverejňovanie obsahu, ktorý je nezákonný, čím sa dodrží 
zásada, že „čo je nezákonné offline je nezákonné aj online“; konštatuje, že 
automatizované nástroje nie sú schopné odlíšiť nezákonný obsah od obsahu, ktorý je v 
danom kontexte zákonný; ďalej poznamenáva, že ľudské preskúmanie 
automatizovaných správ poskytovateľmi služieb, ich zamestnancami alebo dodávateľmi 
ako také nemôže zlepšiť fungovanie technológií rozpoznávania obsahu; zdôrazňuje 
preto, že bez toho, aby bol dotknutý článok 17 smernice o autorskom práve, by akt o 
digitálnych službách mal výslovne vylúčiť akúkoľvek povinnosť používať 
automatizované nástroje na moderovanie obsahu a regulovať ich dobrovoľné používanie 
a nemal by stanovovať mechanizmy oznamovania a zamedzenia opätovného nahrania 
(notice-and-stay-down mechanizmy); trvá na tom, že postupy moderovania obsahu, 
ktoré používajú poskytovatelia, by nemali viesť k žiadnym opatreniam kontrol ex ante 
založeným na automatizovaných nástrojoch alebo na filtrovaní obsahu pri nahrávaní; 
zdôrazňuje, že moderátori obsahu by mali absolvovať riadnu odbornú prípravu a 
dostávať primeranú psychologickú podporu; zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si, či 
rozhodnutie o moderovaní obsahu bolo prijaté človekom alebo algoritmom, a v druhom 
prípade, či sa vykonalo ľudské preskúmanie; zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti 
preskúmania a riadenia obsahu zo strany platforiem na hosťovanie obsahu, a preto 
navrhuje, aby sa vytvoril mechanizmus preskúmania dominantných alebo systémových 
platforiem na hosťovanie obsahu s cieľom vyhodnotiť riziká ich politík riadenia obsahu;
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7. zdôrazňuje, že je dôležité poveriť existujúcu alebo novú európsku agentúru alebo 
európsky orgán koordináciou spolupráce medzi členskými štátmi v cezhraničných 
otázkach, ako aj so sieťou nezávislých vnútroštátnych orgánov presadzovania práva;

8. zdôrazňuje, že spravodlivosť a dodržiavanie noriem základných práv štandardných 
podmienok uložených sprostredkovateľmi používateľom ich služieb podlieha súdnemu 
preskúmaniu;

9. zdôrazňuje, že v záujme konštruktívneho nadviazania na smernicu o elektronickom 
obchode a zabezpečenia právnej istoty by sa v uplatniteľných právnych predpisoch mali 
namiesto zavedenia všeobecnej povinnosti náležitej starostlivosti vyčerpávajúco a 
jednoznačne objasniť povinnosti poskytovateľov digitálnych služieb; zdôrazňuje, že 
právny režim zodpovednosti poskytovateľov digitálnych služieb by nemal závisieť od 
neurčitých pojmov ako „aktívna“ alebo „pasívna“ úloha poskytovateľov;

10. zdôrazňuje, že za presadzovanie práva, rozhodovanie o zákonnosti online činností a 
nariaďovanie poskytovateľom hostingových služieb, aby nezákonný obsah čo najskôr 
odstránili alebo znemožnili prístup k nemu, a to aj na sociálnych médiách, najmä s 
cieľom chrániť používateľov a po informovaní poskytovateľa a zúčastnených strán by 
mali byť vždy zodpovedné nezávislé súdne orgány, ktoré prijmú konečné rozhodnutie; 
varuje preto pred ustanoveniami, ktoré podporujú dobrovoľné opatrenia zo strany 
platforiem; zdôrazňuje, že akt o digitálnych službách by mal zabezpečiť úplné 
dodržiavanie základných a občianskoprávnych práv používateľov, ako aj záruk a 
právnych prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné v súvislosti so všetkými opatreniami 
uplatňovanými platformami a poskytovateľmi digitálnych služieb; domnieva sa, že keď 
má poskytovateľ hostingových služieb skutočnú vedomosť o existencii nezákonného 
obsahu a jeho nezákonnej povahe prostredníctvom platného oznámenia, mal by 
podliehať povinnosti odstrániť obsah a môže niesť zodpovednosť za posúdenie 
oznámeného obsahu, a to najmä v prípade služieb online trhu; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila možnosť uložiť dominantným alebo systémovým poskytovateľom hostingových 
služieb povinnosť nahlasovať príslušnému orgánu presadzovania práva závažnú trestnú 
činnosť hneď, ako o nej budú mať konkrétne vedomosti;

11. zdôrazňuje, že nezákonný obsah by sa mal odstrániť tam, kde je umiestnený, a že od 
poskytovateľov služby pripojenia k internetu sa nesmie vyžadovať, aby blokovali 
prístup k obsahu;

12. zdôrazňuje, že v prípade porušenia právnych predpisov by sa mali uplatňovať primerané 
sankcie, ktoré nezahŕňajú vylúčenie jednotlivcov z digitálnych služieb;

13. zdôrazňuje, že šírenie zákonného, ale potenciálne škodlivého obsahu, ako sú 
dezinformácie a nenávistné prejavy, na sociálnych médiách by sa malo obmedziť tým, 
že sa používateľom prenechá kontrola nad navrhovaným obsahom; zdôrazňuje, že 
spravovanie obsahu založené na sledovaní činností používateľa by malo vyžadovať 
predchádzajúci a plne informovaný súhlas daného používateľa a že používateľom, ktorí 
odmietnu udeliť súhlas, by mali byť poskytnuté iné spravodlivé a primerané možnosti 
prístupu k službe; navrhuje, aby používatelia sociálnych sietí mali právo vidieť svoje 
činnosti v chronologickom poradí so spravovaním obsahu alebo bez neho; navrhuje, aby 
platformy, ktoré sa považujú za dominantné alebo systémové, poskytovali 
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používateľom aplikačné programovacie rozhranie, aby obsah mohol byť spravovaný 
softvérom alebo službami podľa ich výberu; zdôrazňuje, že platformy by mali 
zabezpečiť väčšiu transparentnosť v automatizovaných rozhodovacích procesoch tým, 
že algoritmy nebudú zaujaté a že rozhodovacie procesy v rámci algoritmického systému 
budú vždy zrozumiteľné a čo najtransparentnejšie; trvá na tom, že akt o digitálnych 
službách musí zakázať postupy moderovania obsahu, ktoré sú diskriminačné;

14. zdôrazňuje, že v záujme prekonania odkázanosti na určitého dodávateľa technológie v 
rámci centralizovaných sietí a zabezpečenia hospodárskej súťaže a výberu pre 
spotrebiteľov by používatelia služieb dominantných sociálnych médií a služieb 
posielania správ mali mať možnosť prístupu k interakcii medzi platformami 
prostredníctvom otvorených rozhraní (interkonektivita). vyzýva Komisiu, aby zakázala 
zavedenie chráneného a uzavretého ekosystému na používanie digitálnych produktov a 
služieb v rôznych prostrediach s cieľom umožniť skutočnú a vysokú úroveň 
interoperability, poskytovať tieto produkty a služby vo formáte, ktorý je otvorený a 
umožňuje ich export do ľubovoľného digitálneho prostredia;

15. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v akte o digitálnych službách stanovili osobitné a 
podrobné pravidlá, ako napríklad jasné ustanovenia týkajúce sa platforiem a služieb 
sociálnych médií; domnieva sa, že je potrebné špecifikovať podmienky platnosti 
oznámení o obsahu a následných opatrení v súvislosti s nimi; domnieva sa tiež, že 
prevencia a sankcionovanie zneužívania, ktoré spočíva najmä v opakovanom zasielaní 
nepravdivých alebo hanlivých oznámení o obsahu, by malo byť založené na existujúcej 
judikatúre Súdneho dvora Európskej únie;
ďalej zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť zodpovednosť platforiem, pokiaľ ide o 
služby, najmä s mediálnym obsahom, ktoré sú predmetom redakčnej kontroly 
poskytovateľa obsahu, ktorý sám podlieha komplexnej regulácii, ako aj nezávislému a 
účinnému dohľadu zo strany uznaného nezávislého príslušného orgánu, a to v súlade so 
systémom oznamovania a prijímania opatrení, ktorý rešpektuje zásady zakotvené v 
smernici o elektronickom obchode; domnieva sa, že menší komerční a nekomerční 
poskytovatelia nesmú podliehať rovnakým povinnostiam; zdôrazňuje, že každý nový 
právny rámec v oblasti digitálnych služieb musí byť pre európske MSP vrátane 
startupov zvládnuteľný, a preto by mal zahŕňať primerané povinnosti a jasné záruky pre 
všetky odvetvia; zdôrazňuje, že pravidlá stanovené v akte o digitálnych službách by 
mali prevádzkovateľom platforiem brániť v zmene obsahu v rámci redakčnej kontroly 
poskytovateľa obsahu, ako sa stanovuje v práve Únie; zdôrazňuje, že ak je potrebné 
mediálny obsah odstrániť, musí sa zabezpečiť, aby to bolo možné len na základe 
súdneho príkazu; pred znemožnením prístupu k obsahu musia byť poskytovatelia 
obsahu vypočutí s výnimkou prípadov, keď by to bránilo prebiehajúcemu vyšetrovaniu 
trestného činu alebo by ho ohrozilo; domnieva sa, že by mali existovať primerané 
mechanizmy nápravy, a to prostredníctvom orgánov na urovnávanie sporov, ako aj 
súdnych orgánov, pričom by sa mali uplatňovať primerané lehoty; zastáva názor, že 
komerční poskytovatelia hostingových služieb, ktorí sú považovaní za dominantných 
alebo systémových, musia zabezpečiť verejne a anonymne dostupný mechanizmus 
nahlasovania údajne nezákonného obsahu uverejneného na ich platformách; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že akt o digitálnych službách nesmie narúšať pravidlá smernice o 
audiovizuálnych mediálnych službách ani viesť k ich zastaranosti; zdôrazňuje, že 
držiteľom práv by sa mal poskytnúť prístup k iným ako osobným údajom, ktoré vytvára 
ich obsah na platformách alebo ktoré s ním súvisia, a to za podmienok stanovených 
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právom Únie a na základe riadneho posúdenia vplyvu;

16. dôrazne odporúča, aby platformy slúžiace ako online trhy poskytovali používateľom 
informácie o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie a vytvárajú rebríček 
produktov prezentovaných používateľom na základe ich vyhľadávaní, najmä ak bol 
výsledok vyhľadávania ovplyvnený odmenou, ktorú zaplatil dodávateľ, alebo v 
prípadoch, keď prevádzkovateľ platformy pôsobí ako dodávateľ niektorých produktov, 
ktoré sa objavili ako výsledky vyhľadávania;

17. zdôrazňuje, že je dôležité rozšíriť územnú pôsobnosť aktu o digitálnych službách aj na 
činnosti poskytovateľov digitálnych služieb so sídlom v tretích krajinách, pokiaľ 
ponúkajú svoje služby v Únii; domnieva sa, že ak majú sprostredkovatelia svoje sídlo v 
tretej krajine, mali by určiť právneho zástupcu so sídlom v Únii, ktorý bude niesť 
zodpovednosť za produkty alebo služby, ktoré ponúkajú;

18. navrhuje, aby platformy obsahujúce reputačný systém pre dodávateľov tovaru alebo 
poskytovateľov služieb poskytovali informácie o tom, ako sa reputačné skóre generuje; 
v tejto súvislosti odporúča, aby hodnotenia vstupujúce do takéhoto reputačného systému 
boli založené na reálnych skúsenostiach a poskytované stranami transakcie; zdôrazňuje, 
že hodnotenie by sa nemalo zverejniť, ak autor získal výhodu za poskytnutie 
konkrétneho pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia;

19. poukazuje na skutočnosť, že v akte o digitálnych službách by sa mala venovať osobitná 
pozornosť používateľom so zdravotným postihnutím a mal by byť zaručený ich prístup 
k digitálnym službám; Komisia by mala nabádať poskytovateľov služieb, aby vyvinuli 
technické nástroje, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v Únii 
riadne využívať internetové služby a ich prínos;

20. odporúča, aby platformy obsahujúce reputačný systém pre dodávateľov tovaru alebo 
poskytovateľov služieb umožnili prenos aktuálnych hodnotení do reputačného systému 
inej platformy na žiadosť dodávateľa alebo poskytovateľa, ako aj po ukončení zmluvy s 
dodávateľom platformy; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia byť informovaní o pôvode 
hodnotení, ak boli hodnotenia presunuté z inej platformy.
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