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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultačný postup 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej 

prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0627), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0392/2015), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 

20161, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. apríla 2016,2 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh 

a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre priemysel, 

výskum a energetiku (A8-0000/2016), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Vnútorný trh je priestorom bez 

vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného 

vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a 

preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia 

(1) Prístup spotrebiteľov k 

cezhraničnej prenosnosti skôr a legálne 

získaných online obsahových služieb vo 

svojom členskom štáte pobytu je 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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mohli využívať online obsahové služby, 

ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, 

filmy či športové podujatia, nielen vo 

svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri 

dočasnej prítomnosti v ostatných členských 

štátoch Únie. Preto treba odstrániť 

prekážky, ktoré bránia cezhraničnému 

prístupu k online obsahovým službám a ich 

využívaniu. 

nevyhnutný pre riadne fungovanie 

vnútorného trhu. Vnútorný trh je 

priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si 

okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb 

a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby 

spotrebitelia mohli využívať online 

obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah 

ako hudba, hry, filmy či športové 

podujatia, nielen vo svojom členskom štáte 

pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v 

ostatných členských štátoch Únie, 

napríklad z dôvodu dovolenky, práce 

alebo štúdia. Preto treba odstrániť 

prekážky, ktoré bránia cezhraničnému 

prístupu k online obsahovým službám a ich 

využívaniu, a to najmä v odvetviach, v 

ktorých je prenosnosť obsahu aj naďalej 

nedostatočná. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Technický vývoj vedie k vzostupu 

prenosných zariadení ako tablety a 

smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje 

využívanie online obsahových služieb, 

keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, 

kde sa spotrebiteľ nachádza. U 

spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po 

prístupe k obsahu a inovačným online 

službám nielen v ich vlastnej krajine, ale 

aj keď sa dočasne nachádzajú v inom 

členskom štáte Únie. 

(2) Technický vývoj vedie k vzostupu 

prenosných zariadení ako tablety a 

smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje 

využívanie online obsahových služieb, 

keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, 

kde sa spotrebiteľ nachádza. U 

spotrebiteľov rýchlo narastá dopyt po 

prístupe k obsahu a inovačným online 

službám. Je vhodné vybaviť túto novú 

štruktúru spotreby opatreniami, ktoré 

uľahčia prístup k inovačným online 

službám pre účastníkov, ktorí sa dočasne 

nachádzajú v inom členskom štáte Únie. 

Pojem „dočasná prítomnosť“ by mal byť 

primeraný cieľu tohto nariadenia, 

konkrétne ponúknuť cezhraničnú 

prenosnosť internetových online služieb 

pre účastníkov, ktorí prechodne prebývajú 

v inom členskom štáte EÚ a pravidelne sa 
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vracajú do svojho členského štátu pobytu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára 

zmluvy s poskytovateľmi služieb o 

poskytovaní online obsahových služieb. 

Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom 

členskom štáte Únie, však často nemajú 

prístup k online obsahovým službám, na 

ktoré nadobudli právo v domovskej 

krajine, a nemôžu ich využívať. 

(3) Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára 

zmluvy s poskytovateľmi služieb o 

poskytovaní online obsahových služieb. 

Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom 

členskom štáte Únie, však často nemajú 

prístup k online obsahovým službám, na 

ktoré nadobudli právo vo svojom členskom 

štáte pobytu, a nemôžu ich využívať. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Poskytovaniu týchto služieb 

spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti 

v inom členskom štáte bráni viacero 

prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú 

obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na 

základe legislatívy Únie chránené 

autorskými a/alebo súvisiacimi právami. 

Prekážky cezhraničnej prenosnosti online 

obsahových služieb pramenia 

predovšetkým z toho, že práva na prenos 

obsahu chráneného autorskými a/alebo 

súvisiacimi právami ako audiovizuálne 

diela sa často udeľujú formou územne 

obmedzenej licencie, ako aj z toho, že 

poskytovatelia online služieb sa môžu 

rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy. 

(4) Poskytovaniu týchto služieb 

spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti 

v inom členskom štáte bráni viacero 

prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú 

obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na 

základe legislatívy Únie chránené 

autorskými a/alebo súvisiacimi právami. V 

súčasnosti sa problémy súvisiace s 

cezhraničnou prenosnosťou online 

obsahových služieb líšia v závislosti od 

sektora: zatiaľ čo hudobný sektor začal 

tieto problémy riešiť tým, že navrhol 

licencie pre viaceré územia, či 

celoeurópske licencie v nadväznosti na 

uplatňovanie smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/26/EÚ1a, 
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audiovizuálny sektor, v ktorom dominuje 

model výhradných územných licencií, 

zažíva problémy pri prispôsobovaní sa 

logike prenosnosti. Vďaka tomuto 

nariadeniu by sa malo vyriešiť niekoľko 

problémov pri prispôsobovaní sa 

prenosnosti vo všetkých príslušných 

sektoroch bez toho, aby tým bola dotknutá 

zvýšená úroveň ochrany zaručená 

autorskými právami a súvisiacimi 

právami. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 

kolektívnej správe autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom a o 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 

84, 20.3.2014, s. 72). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) To isté platí aj pre ďalšie druhy 

obsahu ako napríklad športové podujatia, 

na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace 

práva podľa legislatívy Únie nevzťahujú, 

ale ktoré môžu podliehať autorským a 

súvisiacim právam alebo iným osobitným 

predpisom podľa vnútroštátnej legislatívy a 

často na ne organizátori týchto podujatí 

tiež udeľujú licencie alebo sa 

poskytovateľom online služieb ponúkajú 

na územnom základe. Prenos takéhoto 

obsahu organizáciami vysielania chránia 

súvisiace práva, ktoré boli na úrovni EÚ 

zosúladené. Okrem toho prenos takéhoto 

obsahu často zahŕňa prvky chránené 

autorskými právami ako napríklad hudba, 

(5) To isté platí aj pre ďalšie druhy 

obsahu ako napríklad športové podujatia, 

na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace 

práva podľa legislatívy Únie nevzťahujú, 

ale ktoré môžu podliehať autorským a 

súvisiacim právam alebo iným osobitným 

predpisom podľa vnútroštátnej legislatívy a 

často na ne organizátori týchto podujatí 

tiež udeľujú licencie alebo sa 

poskytovateľom online služieb ponúkajú 

na územnom základe. Prenos takéhoto 

obsahu organizáciami vysielania chránia 

súvisiace práva, ktoré boli na úrovni EÚ 

zosúladené. Okrem toho prenos takéhoto 

obsahu často zahŕňa prvky chránené 

autorskými právami ako napríklad hudba, 
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úvodné či záverečné video sekvencie alebo 

grafika. Okrem toho určité prvky takýchto 

prenosov spojené s dianím významným pre 

spoločnosť alebo s udalosťami, o ktoré je 

vysoký verejný záujem, na účely krátkych 

správ zosúladila smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/13/EÚ22. 

Audiovizuálne mediálne služby v zmysle 

smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby 

sprístupňujúce obsah ako športové 

podujatia, správy či aktuality. 

úvodné či záverečné video sekvencie alebo 

grafika. Okrem toho určité prvky takýchto 

prenosov spojené s dianím významným pre 

spoločnosť alebo s udalosťami, o ktoré je 

vysoký verejný záujem, na účely krátkych 

správ zosúladila smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/13/EÚ22. 

Audiovizuálne mediálne služby v zmysle 

smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby 

sprístupňujúce obsah ako športové 

podujatia, správy či aktuality. Podľa 

článku 167 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) Únia zohľadní 

kultúrne aspekty vo svojej činnosti podľa 

ustanovení zmlúv. Podľa článku 3 

Zmluvy o Európskej únie by sa takisto 

malo zohľadniť aj zachovanie kultúrnej 

rozmanitosti podľa Dohovoru UNESCO z 

20. októbra 2005 o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov. 

__________________ __________________ 

22 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1 – 24. 

22 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách), (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1 – 24). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Online obsahové služby sa preto 

čoraz viac predávajú v balíkoch, kde 

obsah, ktorý nie je chránený autorskými 

a/alebo súvisiacimi právami, nemožno 

oddeliť od toho, na ktorý sa autorské 

(6) Online obsahové služby sa preto 

čoraz viac predávajú v balíkoch, kde 

obsah, ktorý nie je chránený autorskými 

a/alebo súvisiacimi právami, nemožno 

oddeliť od toho, na ktorý sa autorské 
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a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez 

výrazného zníženia hodnoty služby 

poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä 

pre prémiový obsah ako športové či iné 

udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký 

záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli 

spotrebiteľom plne sprístupniť svoje online 

obsahové služby, musí sa toto nariadenie 

vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v 

rámci online obsahových služieb, a teda aj 

na audiovizuálne mediálne služby v zmysle 

smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok 

prenos organizácií vysielania. 

a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez 

výrazného zníženia hodnoty služby 

poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä 

pre prémiový obsah ako športové či iné 

udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký 

záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli 

spotrebiteľom, ktorí sa dočasne 

nachádzajú v inom členskom štáte, ako je 

členský štát ich pobytu, plne sprístupniť 

svoje online obsahové služby, musí sa toto 

nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah 

využívaný v rámci online obsahových 

služieb, a teda aj na audiovizuálne 

mediálne služby v zmysle smernice 

2010/13/EÚ, ako aj na všetok prenos 

organizácií vysielania. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Správne, náležité a primerané 

vykonávanie cezhraničnej prenosnosti 

ponúkne príjemcom prostriedok 

dodatočného prístupu k online obsahovým 

službám a prostriedok boja proti 

akémukoľvek nezákonnému využívaniu 

týchto služieb. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Práva na diela a iné predmety 

ochrany harmonizuje okrem iného 

(7) Práva na diela a iné predmety 

ochrany harmonizuje okrem iného 
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smernica Európskeho parlamentu a Rady 

96/9/ES, smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/29/ES, smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/115/ES a 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/24. 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

96/9/ES, smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/29/ES, smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/115/ES, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/24 a 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/26/EÚ. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 

ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 

s. 20 – 28). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 

ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 

s. 20 – 28). 

24 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov autorských 

práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10 – 19). 

24 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov autorských 

práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10 – 19). 

25 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 

nájomnom práve a výpožičnom práve a o 

určitých právach súvisiacich s autorskými 

právami v oblasti duševného vlastníctva 

(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35). 

25 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 

nájomnom práve a výpožičnom práve a o 

určitých právach súvisiacich s autorskými 

právami v oblasti duševného vlastníctva 

(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35). 

26 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 

právnej ochrane počítačových programov 

(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22). 

26 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 

právnej ochrane počítačových programov 

(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Nie vždy je možné licenciu na 

príslušné práva získať – najmä ak sú 

licencie k právam na obsah exkluzívne. Na 

zaručenie svojej územnej exkluzivity sa 

poskytovatelia online služieb v licenčných 

zmluvách s držiteľmi práv vrátane 

organizácií vysielania alebo organizátorov 

(10) Nie vždy je možné licenciu na 

príslušné práva získať – najmä ak sú 

licencie k právam na obsah exkluzívne. Na 

zaručenie svojej územnej exkluzivity sa 

poskytovatelia online služieb v licenčných 

zmluvách s držiteľmi práv vrátane 

organizácií vysielania alebo organizátorov 
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podujatí často zaväzujú, že zabránia 

prístupu svojich účastníkov k službe a jej 

využívaniu mimo územia, na ktoré drží 

poskytovateľ služby licenciu. Tieto 

zmluvné obmedzenia poskytovateľov 

služieb nútia k opatreniam ako 

zamietnutie prístupu k službe z IP adries 

mimo príslušného územia. Jedna z 

prekážok cezhraničnej prenosnosti online 

obsahových služieb teda spočíva v 

zmluvách medzi poskytovateľmi online 

služieb a ich účastníkmi, a tie zas 

odrážajú ustanovenia o územných 

obmedzeniach v zmluvách medzi danými 

poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv. 

podujatí často zaväzujú, že zabránia 

prístupu svojich účastníkov k službe a jej 

využívaniu mimo územia, na ktoré drží 

poskytovateľ služby licenciu. Pri 

dodržiavaní zásady územnosti, ktorá je 

nevyhnutná pre dobrý rozvoj a neustále 

financovanie európskeho 

audiovizuálneho a kinematografického 

sektora, by toto nariadenie malo 

uspokojiť dopyt po prístupe k prenosnosti 

online obsahových služieb všetkých 

účastníkov, ktorí sa prechodne 

nachádzajú v členskom štáte inom ako 

členský štát pobytu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Okrem toho Súdny dvor v 

spojených veciach C-403/08 a C-429/08, 

Football Association Premier League a i., 

EÚ:C:2011:631 dospel k záveru, že určité 

obmedzenia na poskytovanie služieb 

nemôžu byť odôvodnené vzhľadom na cieľ 

ochrany práv duševného vlastníctva. 

(11) Okrem toho Súdny dvor v rozsudku 

zo 4. októbra 2011 v súvislosti so 

satelitným vysielaním naživo vysielaných 

športových podujatí dospel k záveru, že 

určité obmedzenia na poskytovanie služieb 

nemôžu byť odôvodnené vzhľadom na cieľ 

ochrany práv duševného vlastníctva, 

pokiaľ takéto obmedzenia prekračujú to, 

čo je primerane nevyhnutné na osobitnú 

ochranu v súvislosti s týmito právami. 

 _________________ 

 1a Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 

2011, Football Association Premier 

League a i., C-403/08 a C-429/08, 

ECLI:EU:C:2011 :631. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Cieľom tohto nariadenia je preto 

úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby 

udeľovanie licencií na práva prestalo byť 

prekážkou cezhraničnej prenosnosti 

online obsahových služieb v Únii a aby 

bolo možné zabezpečiť cezhraničnú 

prenosnosť. 

(12) Cieľom tohto nariadenia je preto 

úprava právneho rámca týkajúceho sa 

autorských a súvisiacich práv, aby sa 

dospelo k spoločnému prístupu v oblasti 

poskytovania online obsahových služieb 

pre účastníkov, ktorí sa dočasne 

nachádzajú v inom členskom štáte, ako je 

ich členský štát pobytu. Cezhraničná 

prenosnosť by sa mala jasne odlíšiť od 

konceptu cezhraničného prístupu, ktorý 

nevychádza z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Toto nariadenie by sa malo 

vzťahovať na online obsahové služby 

poskytované za peňažnú odplatu. 

Poskytovatelia týchto služieb dokážu 

overiť členský štát pobytu svojich 

účastníkov. Právo využívať online 

obsahovú službu by sa malo považovať za 

nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už 

uhradenú priamo poskytovateľovi danej 

online obsahovej služby alebo inej strane 

ako napríklad poskytovateľovi balíka, v 

ktorom je zlúčená telekomunikačná služba 

a online obsahová služba od iného 

poskytovateľa. 

(16) Toto nariadenie by sa malo 

vzťahovať na online obsahové služby 

poskytované za peňažnú odplatu. 

Poskytovatelia týchto služieb dokážu 

overiť členský štát pobytu svojich 

účastníkov. Právo využívať online 

obsahovú službu by sa malo považovať za 

nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už 

uhradenú priamo poskytovateľovi danej 

online obsahovej služby alebo inej strane 

ako napríklad poskytovateľovi balíka, v 

ktorom je zlúčená telekomunikačná služba 

a online obsahová služba od iného 

poskytovateľa. Úhrada povinného 

poplatku za verejnoprávne vysielanie by 

nemala viesť k tomu, aby sa toto 

vysielanie prispôsobovalo plateným online 

obsahovým službám. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Na online obsahové služby 

poskytované bezodplatne sa toto 

nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ 

poskytovatelia overujú členský štát pobytu 

svojich účastníkov. Nariadenie by sa 

nemalo vzťahovať na online obsahové 

služby poskytované bezodplatne, ak ich 

poskytovatelia neoverujú členský štát 

pobytu účastníkov, keďže inak by museli 

výrazne zmeniť spôsob poskytovania 

týchto služieb, čo by zahŕňalo 

neprimerané náklady. Pokiaľ ide o 

overovanie členského štátu pobytu 

účastníka, mali by sa využiť informácie 

ako platba licenčného poplatku za iné 

služby poskytované v členskom štáte 

pobytu, prípadná zmluva o internetovom 

alebo telefonickom pripojení, IP adresa 

alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré 

poskytovateľovi umožnia s primeranou 

istotou určiť členský štát pobytu 

účastníka. 

(17) Väčšina poskytovateľov online 

obsahových služieb, ktoré sa poskytujú 

bezodplatne, nekontroluje v súčasnosti 

členský štát pobytu svojich užívateľov do 

dostatočnej miery, pričom požadované 

prostriedky overovania vo všeobecnosti 

nezodpovedajú spôsobom poskytovania 

ich služieb. Niektorí z týchto 

poskytovateľov však už zavádzajú 

skutočné spôsoby overovania členského 

štátu pobytu svojich užívateľov, alebo sa 

to chystajú urobiť. S cieľom podporovať 

tento trend, v záujme spotrebiteľa a bez 

toho, aby tým boli dotknutí poskytovatelia, 

ktorých technické a finančné prostriedky 

sú obmedzené, by sa online obsahové 

služby, ktoré sa poskytujú bezodplatne, 

mali začleniť do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia pod podmienkou, že ich 

poskytovatelia sa budú riadiť 

požiadavkami týkajúcimi sa overovania 

členského štátu pobytu účastníkov v 

súlade s článkom 3 tohto nariadenia. Ak 

poskytovatelia využijú túto možnosť, mali 

by dodržiavať rovnaké povinnosti, aké 

toto nariadenie ukladá poskytovateľom 

online obsahových služieb, ktoré sú 

poskytované za odplatu. Poskytovatelia 

služieb by mali mať okrem iného aj 

možnosť vyhradiť si právo zvážiť 

primerané prostriedky informovania 

užívateľov, ale aj držiteľov práv tak, aby 

sa zabezpečila zvýšená ochrana držiteľov 

práv duševného vlastníctva začlenených 

do týchto služieb. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Na zaistenie cezhraničnej 

prenosnosti online obsahových služieb je 

nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia 

online služieb umožnili svojim účastníkom 

využívať službu v členskom štáte, kde sa 

dočasne nachádzajú, sprístupnením 

rovnakého obsahu na rovnakom počte a 

rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký 

počet používateľov a s rovnakým 

rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich 

členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je 

záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, 

odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. 

Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, 

ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k 

službe alebo jej využívaní pri dočasnej 

prítomnosti v niektorom členskom štáte – 

napríklad obmedzenie funkčnosti služby 

alebo kvality jej poskytovania – by sa 

považovali za obchádzanie povinnosti 

umožniť cezhraničnú prenosnosť online 

obsahových služieb, a teda by boli v 

rozpore s týmto nariadením. 

(18) Na zaistenie cezhraničnej 

prenosnosti online obsahových služieb je 

nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia 

online služieb umožnili svojim účastníkom 

využívať službu v členskom štáte, kde sa 

dočasne nachádzajú, sprístupnením 

rovnakého obsahu na rovnakom počte a 

rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký 

počet používateľov a s rovnakým 

rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich 

členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je 

záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, 

odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. 

Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, 

ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k 

službe alebo jej využívaní pri dočasnej 

prítomnosti v niektorom členskom štáte – 

napríklad obmedzenie funkčnosti služby 

alebo kvality jej poskytovania – by sa 

považovali za obchádzanie povinnosti 

umožniť cezhraničnú prenosnosť online 

obsahových služieb, a teda by boli v 

rozpore s týmto nariadením. Toto 

ustanovenie by však nemalo brániť 

poskytovateľom online obsahových 

služieb pokračovať v činnostiach na účely 

informovania s cieľom bojovať proti 

nepovolenému prístupu alebo využívaniu 

online obsahových služieb alebo proti 

porušeniam práv duševného vlastníctva v 

rámci obsahov poskytovaných týmito 

službami. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Požiadavka, aby sa účastníkom, 

ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než 

členský štát pobytu, poskytovali online 

obsahové služby v rovnakej kvalite ako v 

členskom štáte pobytu, by mohla viesť k 

vysokým nákladom pre poskytovateľov 

služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre 

účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto 

nariadenie od poskytovateľov online 

obsahových služieb vyžadovalo opatrenia 

na zaistenie kvality poskytovania týchto 

služieb nad rámec kvality ponúkanej 

miestnym online pripojením, ktoré si 

účastník pri dočasnej prítomnosti v inom 

členskom štáte zvolil. V takom prípade 

poskytovateľ nie je zodpovedný za 

prípadné zníženie kvality poskytovania 

služby. Ak sa však poskytovateľ výslovne 

zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu 

poskytovania služby pri ich dočasnej 

prítomnosti v iných členských štátoch, je 

danou dohodou viazaný. 

(19) Požiadavka, aby sa účastníkom, 

ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než 

členský štát pobytu, poskytovali online 

obsahové služby v rovnakej kvalite ako v 

členskom štáte pobytu, by mohla viesť k 

vysokým nákladom pre poskytovateľov 

služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre 

účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto 

nariadenie od poskytovateľov online 

obsahových služieb, ktoré sa poskytujú za 

peňažnú odplatu, vyžadovalo opatrenia na 

zaistenie kvality poskytovania týchto 

služieb nad rámec kvality ponúkanej 

miestnym online pripojením, ktoré si 

účastník pri dočasnej prítomnosti v inom 

členskom štáte zvolil. V takom prípade 

poskytovateľ nie je zodpovedný za 

prípadné zníženie kvality poskytovania 

služby. Ak však poskytovateľ výslovne 

zaručí účastníkom určitú kvalitu 

poskytovania služby pri ich dočasnej 

prítomnosti v iných členských štátoch, je 

danou zárukou viazaný. Poskytovatelia 

online obsahových služieb by mali 

zabezpečiť, že sú ich užívatelia dobre 

informovaní o podmienkach využívania 

online obsahových služieb v iných 

členských štátoch, ako je ich členský štát 

pobytu, najmä vzhľadom na to, že sa tieto 

podmienky môžu líšiť od tých, ktoré platia 

v ich členskom štáte pobytu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Aby sa zaistilo, že poskytovatelia 

online obsahových služieb budú dodržiavať 

povinnosť poskytovať cezhraničnú 

prenosnosť svojich služieb bez toho, aby 

získali príslušné práva v inom členskom 

štáte, je potrebné stanoviť, že 

típoskytovatelia služieb, ktorí zákonne 

poskytujú prenosné online obsahové 

služby v členskom štáte pobytu 

účastníkov, majú vždy právo poskytovať 

takéto služby daným účastníkom pri ich 

dočasnej prítomnosti v inom členskom 

štáte. Na to by sa malo stanoviť, že 

poskytovanie a využívanie takýchto online 

obsahových služieb a prístup k nim sa 

považujú za realizované v členskom štáte 

pobytu účastníka. 

(20) Aby sa zaistilo, že poskytovatelia 

online obsahových služieb, ktoré sú 

poskytované za odplatu, a poskytovatelia 

online obsahových služieb, ktoré sú 

poskytované bezodplatne, ktorí sa rozhodli 

začleniť sa do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia, budú dodržiavať povinnosť 

poskytovať cezhraničnú prenosnosť 

svojich služieb bez toho, aby získali 

príslušné práva v inom členskom štáte, je 

potrebné stanoviť, že títo poskytovatelia 

majú vždy právo poskytovať takéto služby 

daným účastníkom pri ich dočasnej 

prítomnosti v inom členskom štáte. Na to 

by sa malo stanoviť, že v rámci tohto 

nariadenia poskytovanie a využívanie 

takýchto online obsahových služieb a 

prístup k nim sa považujú za realizované v 

členskom štáte pobytu účastníka. Toto 

nariadenie a najmä právny mechanizmus 

lokalizácie poskytovania online 

obsahových služieb, prístupu k nim a ich 

využívania v členskom štáte pobytu 

účastníka nebráni poskytovateľovi online 

obsahových služieb, aby ponúkal svojmu 

účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v 

inom členskom štáte, online obsahovú 

službu, ktorú poskytovateľ legálne 

poskytuje v tomto členskom štáte. Je preto 

dôležité upresniť, že tento právny 

mechanizmus by sa mal uplatňovať len 

na účely presadzovania prenosnosti 

online obsahových služieb. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Poskytovatelia služieb by nemali (22) Poskytovatelia platených online 
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niesť zodpovednosť za porušenie 

akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré 

sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť 

svojim účastníkom využívanie služby v 

členskom štáte dočasnej prítomnosti. 

Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo 

obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť 

online obsahových služieb by preto mali 

byť nevymožiteľné. 

obsahových služieb by nemali niesť 

zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek 

zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s 

ich povinnosťou umožniť svojim 

účastníkom využívanie služby v členskom 

štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné 

ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce 

cezhraničnú prenosnosť online obsahových 

služieb by preto mali byť nevymožiteľné. 

Poskytovatelia online obsahových služieb 

a držitelia práv by nemali byť oprávnení 

obchádzať uplatňovanie tohto nariadenia 

tým, že si pri uzatváraní vzájomných 

zmlúv zvolia za rozhodný právny predpis 

právny predpis štátu, ktorý nie je 

členským štátom Európskej únie. To by 

malo platiť aj pre zmluvy uzatvorené 

medzi poskytovateľmi online obsahových 

služieb a užívateľmi. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) V tomto nariadení sa vymedzujú 

viaceré pojmy potrebné na jeho 

uplatňovanie vrátane členského štátu 

bydliska. Členský štát pobytu by mal 

rozhodne zvážiť ciele tohto nariadenia a 

potrebu zabezpečiť jeho jednotné 

uplatňovanie v EÚ. Pokiaľ ide o súčasné 

a budúce ustanovenia týkajúce sa online 

obsahových služieb, rozhodnutie 

zabezpečiť prenosnosť pre užívateľov, 

ktorí sa dočasne nachádzajú v inom 

členskom štáte, by nemalo podnecovať k 

osobitným zmluvným ustanoveniam. 

Or. fr 

 



 

PR\1098581SK.doc 19/35 PE585.465v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Poskytovatelia služieb by mali 

zaistiť riadne informovanie svojich 

účastníkov o podmienkach využívania 

online obsahových služieb v členských 

štátoch iných ako členský štát pobytu 

účastníka. Nariadenie umožňuje 

držiteľom práv vyžadovať, aby 

poskytovateľ služby použil účinné 

prostriedky na overenie, že online 

obsahová služba sa poskytuje v súlade s 

týmto nariadením. Je však potrebné 

zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky 

boli primerané a nepresahovali rámec 

nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi 

príklady potrebných technických a 

organizačných opatrení patrí vzorkovanie 

IP adries miesto neustáleho 

monitorovania polohy, transparentné 

informovanie jednotlivcov o použitých 

metódach overovania a o jeho účele a 

primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže 

pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale 

iba členský štát, v ktorom účastník k 

službe pristupuje, údaje o presnej polohe 

by sa na tento účel zbierať a spracovávať 

nemali. Podobne ak na poskytnutie služby 

stačí autentifikácia účastníka, nemala by 

sa vyžadovať jeho identifikácia. 

(23) Poskytovatelia služieb by mali 

zaistiť riadne informovanie svojich 

účastníkov o podmienkach využívania 

online obsahových služieb v členských 

štátoch iných ako členský štát pobytu 

účastníka. V tomto nariadení by sa mala 

ustanoviť povinnosť poskytovateľov 

online obsahových služieb, ktoré sa 

poskytujú za peňažnú odplatu 

účastníkom, ktorí sú dočasne prítomní v 

inom členskom štáte, ako je členský štát 

ich pobytu, využívať účinné prostriedky 

na overovanie členského štátu pobytu ich 

účastníkov. Poskytovatelia služieb by mali 

vychádzať z kombinácie silných, 

závažných a nepopierateľných kritérií. 

Požadované prostriedky by mali byť 

primerané a nemali by presahovať rámec 

nevyhnutný na splnenie účelu overenia 

členského štátu pobytu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Poskytovatelia online obsahových 

služieb by preto mali využívať kritériá na 
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overovanie uvedené v tomto nariadení. 

Cieľom tohto zoznamu je poskytnúť im 

právnu istotu, pokiaľ ide o kritériá na 

overovanie, ktoré sa majú používať. Je 

preto nevyhnutné čo najvhodnejšie 

prispôsobiť kritériá na overovanie 

skutočného pobytu v príslušnom členskom 

štáte pobytu zodpovedajúcej online 

obsahovej službe. V rámci tohto 

nariadenia môže užívateľ nahlásiť svoj 

obvyklý pobyt nanajvýš v jednom 

členskom štáte. Pokiaľ má poskytovateľ 

online obsahovej služby opodstatnené 

pochybnosti v súvislosti s obvyklým 

pobytom účastníka, mal by byť oprávnený 

pristúpiť k náhodným kontrolám alebo 

požiadať užívateľa, aby mu na báze 

dobrovoľnosti poskytol dodatočné 

informácie alebo dôkazy. V prípade 

druhej možnosti, ak by sa užívateľ 

odmietol podriadiť týmto žiadostiam, 

poskytovateľ online obsahových služieb 

by mal mať právo neposkytnúť mu 

prístup k cezhraničnej prenosnosti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23b) Kritériá na overovanie by mali 

mať možnosť začleniť náhodnú kontrolu 

adresy IP pod podmienkou, že táto 

kontrola nevedie k presnej geolokalizácii 

účastníka, t. j. k presnej identifikácii 

zemepisnej polohy účastníka, ale 

pozostáva z jednoduchej indikácie prípadu 

využitia online obsahových služieb 

účastníkom mimo jeho členského štátu 

pobytu. Takáto kontrola by mala byť 

nevyhnutne v súlade so smernicami 

Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/ES1a a 2002/58/ES 1b. 
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 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov, (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 

31). 

 1b 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. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržujú zásady uznané v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a 

uplatňovať v súlade s týmito právami a 

zásadami, najmä s právom na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života, právom na ochranu osobných 

údajov, slobodou prejavu a slobodou 

podnikania. Akékoľvek spracovanie 

osobných údajov podľa tohto nariadenia by 

malo rešpektovať základné práva vrátane 

práva na rešpektovanie súkromného a 

rodinného života a práva na ochranu 

osobných údajov podľa článkov 7 a 8 

Charty základných práv Európskej únie a 

musí byť v súlade so smernicami 

95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelia 

služieb sa najmä musia uistiť, že každé 

spracovanie osobných údajov podľa tohto 

nariadenia je nevyhnutné a primerané 

(24) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržujú zásady uznané v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a 

uplatňovať v súlade s týmito právami a 

zásadami, najmä s právom na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života, právom na ochranu osobných 

údajov, slobodou prejavu a slobodou 

podnikania a vlastníckym právom vrátane 

práv na duševné vlastníctvo. Akékoľvek 

spracovanie osobných údajov podľa tohto 

nariadenia by malo rešpektovať základné 

práva vrátane práva na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života a práva na 

ochranu osobných údajov podľa článkov 7 

a 8 Charty základných práv Európskej únie 

a musí byť v súlade so smernicami 

95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelia 

služieb sa najmä musia uistiť, že každé 

spracovanie osobných údajov podľa tohto 
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svojmu účelu. nariadenia je nevyhnutné a primerané 

svojmu účelu. Potrebné technické a 

organizačné opatrenia by mali zahŕňať 

poskytovanie transparentných informácií 

príjemcom, pokiaľ ide o metódy 

používané na overovanie a jeho cieľ, ako 

aj nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. 

__________________  

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 

50. 

 

28 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) zmenená 

smernicou 2006/24/ES a smernicou 

2009/136/ES, „smernica o súkromí v 

elektronických komunikáciách“. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Licenčné zmluvy na obsah sa 

zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé 

obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci 

spotrebitelia s pobytom v Únii mohli 

využívať cezhraničnú prenosnosť online 

obsahových služieb z časového hľadiska 

rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by 

sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na 

zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté 

pred prvým dátumom jeho uplatňovania, 

ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej 

prenosnosti online obsahovej služby 

(26) Licenčné zmluvy na obsah sa 

zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé 

obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci 

spotrebitelia s pobytom v Únii mohli 

využívať cezhraničnú prenosnosť online 

obsahových služieb z časového hľadiska 

rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by 

sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na 

zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté 

pred prvým dátumom jeho uplatňovania, 

ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej 

prenosnosti online obsahovej služby 
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poskytovanej po uvedenom dátume. Je to 

potrebné aj na zaistenie rovnakých 

podmienok pre poskytovateľov služieb na 

vnútornom trhu, keďže poskytovatelia, 

ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé 

zmluvy, budú svojim účastníkom môcť 

ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez 

ohľadu na to, či majú možnosť tieto 

zmluvy prerokovať. Navyše by toto 

ustanovenie malo zabezpečiť, že keď 

poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia 

potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich 

služieb, budú takúto prenosnosť môcť 

ponúkať na celý svoj online obsah. V 

neposlednom rade by sa vďaka nemu 

držitelia práv mohli vyhnúť potrebe 

prerokovávať platné licenčné zmluvy s 

cieľom umožniť ponuku cezhraničnej 

prenosnosti služieb poskytovateľmi. 

poskytovanej po uvedenom dátume. Je to 

potrebné aj na zaistenie rovnakých 

podmienok pre poskytovateľov služieb na 

vnútornom trhu, keďže poskytovatelia, 

ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé 

zmluvy, budú svojim účastníkom môcť 

ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez 

ohľadu na to, či majú možnosť tieto 

zmluvy prerokovať. Navyše by toto 

ustanovenie malo zabezpečiť, že keď 

poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia 

potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich 

služieb, budú takúto prenosnosť môcť 

ponúkať na celý svoj online obsah. V 

neposlednom rade by sa vďaka nemu 

držitelia práv mohli vyhnúť potrebe 

prerokovávať platné licenčné zmluvy s 

cieľom umožniť ponuku cezhraničnej 

prenosnosti služieb poskytovateľmi. 

Zmeny podmienok využívania online 

obsahových služieb ponúkaných v 

balíkoch, v ktorých sa kombinuje služba 

elektronickej komunikácie a online 

obsahová služba, v dôsledku 

prispôsobenia sa kritériám tohto 

nariadenia by nemali mať pre užívateľov 

za následok uplatnenie práva na 

odstúpenie od zmluvy . 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (29a) Európska únia podlieha 

povinnostiam vyplývajúcim z 

medzinárodných zmlúv na ochranu 

autorských a súvisiacich práv, najmä 

Bernského dohovoru o ochrane 

literárnych a umeleckých diel, ktorý bol 

podpísaný 9. septembra 1886 a naposledy 

zmenený 28. septembra 1979, ako aj zo 

Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT) 
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a Zmluvy WIPO o umeleckých výkonoch 

a zvukových záznamoch, ktoré boli prijaté 

v Ženeve 20. decembra 1996. Právna 

fikcia tak, ako je vymedzená v článku 4 

tohto nariadenia, by sa teda mala 

uplatňovať len v osobitnom prípade 

prenosnosti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa zavádza spoločný 

prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci 

online obsahových služieb v Únii pri 

dočasnej prítomnosti v niektorom 

členskom štáte k týmto službám prístup a 

mohli ich využívať. 

Týmto nariadením sa zavádza spoločný 

prístup v Únii k zaisteniu toho, aby mali 

účastníci online obsahových služieb vo 

svojom členskom štáte pobytu pri dočasnej 

prítomnosti v inom členskom štáte k týmto 

službám prístup a mohli ich využívať s 

výhradou predbežnej skutočnej 

autentifikácie a overenia zo strany 

členského štátu pobytu . 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „členský štát pobytu“ je členský 

štát, kde má účastník obvyklý pobyt; 

c) „členský štát pobytu“ je členský 

štát, kde má účastník skutočný a obvyklý 

pobyt, kam sa pravidelne vracia; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „dočasne prítomný“ znamená, že 

účastník sa nachádza v členskom štáte 

inom ako členský štát pobytu; 

d) „dočasne prítomný“ znamená, že 

účastník sa prechodne nachádza v 

členskom štáte inom ako členský štát 

pobytu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno e – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) „online obsahová služba“ je služba 

podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, ktorú 

poskytovateľ služby zákonne poskytuje 

online v členskom štáte pobytu na 

prenosnom princípe a ktorá je 

audiovizuálnou mediálnou službou v 

zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo 

službou, ktorej hlavnou črtou je 

sprístupňovanie diel, iných predmetov 

ochrany alebo prenosov organizácií 

vysielania, či už lineárne alebo na 

požiadanie,  

e) „online obsahová služba“ je služba 

podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, ktorú 

poskytovateľ služby zákonne poskytuje 

online účastníkovi v jeho členskom štáte 

pobytu na prenosnom princípe a ktorá je 

audiovizuálnou mediálnou službou v 

zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo 

službou, ktorej hlavnou črtou je 

sprístupňovanie diel, iných predmetov 

ochrany alebo prenosov organizácií 

vysielania, či už lineárne alebo na 

požiadanie, ktorá sa účastníkovi poskytuje 

za dohodnutých podmienok buď: 

ktorá sa účastníkovi poskytuje za 

dohodnutých podmienok buď: 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno e – pododsek 2 – bod 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. bezodplatne, za predpokladu, že 

poskytovateľ overuje členský štát pobytu 

účastníka; 

2. bezodplatne, za predpokladu, že sa 

poskytovateľ rozhodne zaviesť prostriedky 

na overovanie členského štátu pobytu 

účastníka v súlade s článkami 3a a 3b; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovateľ online obsahovej 

služby umožní účastníkovi dočasne 

prítomnému v členskom štáte prístup k 

online obsahovej službe a jej využívanie. 

1. Poskytovateľ online obsahovej služby, 

ktorá sa poskytuje za peňažnú odplatu, 
umožní účastníkovi dočasne prítomnému v 

členskom štáte prístup k online obsahovej 

službe a jej využívanie. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Poskytovateľ online obsahovej 

služby informuje účastníka o kvalite 

poskytovania online obsahovej služby 

poskytovanej v súlade s odsekom 1. 

3. Poskytovateľ online obsahovej služby 

informuje účastníka o možných 

odchýlkach kvality poskytovania online 

obsahovej služby poskytovanej v súlade s 

odsekom 1 na svojom internetovom sídle. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Poskytovateľ online obsahovej 

služby nemôže obmedziť prenosnosť 

svojich služieb, ako sa uvádza v článku 3 

ods. 1, na niektoré technológie či niektoré 

osobitné ustanovenia. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Zmluvné ustanovenia zakazujúce 

alebo obmedzujúce cezhraničnú 

prenosnosť online obsahových služieb sú 

v rámci tohto nariadenia nevymožiteľné. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Cezhraničná prenosnosť online 

obsahových služieb, ktoré sú poskytované 

bezodplatne  
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 1.  Poskytovateľ online obsahovej 

služby, ktorá je poskytovaná bezodplatne, 

sa môže rozhodnúť, že svojim užívateľom, 

ktorí sú dočasne prítomní v inom 

členskom štáte, ako je ich členský štát 

pobytu, umožní prístup k tejto online 

obsahovej službe, a to pod podmienkou, že 

bude v súlade s technickým požiadavkami 

týkajúcimi sa overenia užívateľov 

členským štátom pobytu podľa podmienok 

uvedených v článku 3b. 

 2.  Ak si poskytovateľ online 

obsahovej služby poskytovanej 

bezodplatne zvolí poskytovať službu 

podľa podmienok uvedených v odseku 1, 

informuje o tom svojich užívateľov a 

držiteľov práv pred reálnym poskytovaním 

služby. 

 3.  Ak si poskytovateľ online 

obsahovej služby poskytovanej 

bezodplatne zvolí poskytovať online 

obsahovú službu podľa podmienok 

odseku 1, vzťahuje sa naň toto 

nariadenie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3b 

 Prostriedky overovania 

 1.  Poskytovatelia online obsahových 

služieb, ktoré sú poskytované za odplatu, a 

poskytovatelia online obsahových služieb, 

ktoré sú poskytované bezodplatne, ktorí sa 

rozhodli poskytovať túto službu podľa 

podmienok uvedených v článku 3a, 

používajú účinné metódy na overenie 

členského štátu pobytu svojich účastníkov. 

Tieto prostriedky sú primerané a 
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nepresahujú rámec nevyhnutný na 

splnenie ich účelu. 

 2.  Na účely splnenia povinnosti 

stanovenej v odseku 1 musí poskytovateľ 

online obsahových služieb spĺňať aspoň 

dve z týchto kritérií na overovanie: 

 a)  preukaz totožnosti, elektronický 

preukaz totožnosti alebo iný platný doklad 

potvrdzujúci členský štát pobytu 

účastníka; 

 b)  bankové údaje, ako napríklad 

bankový účet alebo kreditná alebo 

debetná karta účastníka v jeho členskom 

štáte pobytu; 

 c)  miesto inštalácie set-top boxu 

alebo obdobného zariadenia používaného 

účastníkom na prístup k príslušným 

online obsahovým službám; 

 d)  zmluva o internetovom alebo 

telefónnom pripojení, alebo akákoľvek 

podobná zmluva spájajúca účastníka s 

členským štátom; 

 e)  licenčný poplatok platený 

účastníkom za iné služby poskytované v 

dotknutom členskom štáte, ako napríklad 

koncesionárske poplatky; 

 f)  pravidelná kontrola adresy 

internetového protokolu (IP) alebo 

identifikácia členského štátu inými 

prostriedkami geolokalizácie;  

 g)  doklad o zaplatení miestnych daní, 

ak je táto informácia verejne dostupná; 

 h)  akékoľvek iné kritérium na 

overovanie, ktorým sa zabezpečí rovnaká 

úroveň bezpečnosti ako pri 

predchádzajúcich kritériách, ktoré sú 

predmetom predbežnej dohody medzi 

poskytovateľom online obsahovej služby a 

držiteľmi práv a ktoré nespochybňujú 

prebiehajúcu zmluvu.  

 3.  Poskytovateľ online obsahových 

služieb je oprávnený požiadať účastníka, 

aby mu na dobrovoľnej báze poskytol 

informácie potrebné na overenie 
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členského štátu pobytu. Ak sa účastník 

rozhodne neposkytnúť informácie 

požadované poskytovateľom online 

obsahových služieb na overenie jeho 

členského štátu pobytu, poskytovateľ má 

právo neposkytnúť mu prenosnosť online 

obsahových služieb podľa článku 3 ods. 1, 

a to aj v prípade, keď nemôže overiť 

členský štát pobytu účastníka 

prostredníctvom kritérií uvedených v 

článku 3b ods. 2. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovanie online obsahovej služby 

účastníkovi, prístup k nej a jej využívanie 

účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 sa 

považuje výlučne za poskytovanie, prístup 

a využívanie v členskom štáte pobytu, a to 

aj na účely smernice 96/9/ES, smernice 

2001/29/ES, smernice 2006/115/ES, 

smernice 2009/24 a smernice 2010/13/EÚ. 

Poskytovanie online obsahovej služby 

účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v 

inom členskom štáte, ako je jeho členský 

štát pobytu, ako aj prístup k nej a jej 

využívanie týmto účastníkom v súlade s 

článkom 3 ods. 1 sa má konať len v 

členskom štáte pobytu, a to výlučne na 

účely uplatňovania tohto nariadenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všetky zmluvné ustanovenia 

vrátane tých medzi držiteľmi autorských a 

súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek 

iných práv spojených s používaním 

obsahu v rámci online obsahových služieb 

a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi 

1. Všetky zmluvné ustanovenia 

vrátane tých medzi držiteľmi a všetkými 

nositeľmi práv v oblasti online 

obsahových služieb a poskytovateľmi 

online obsahových služieb, ako aj medzi 

poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré 
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poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré 

sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkom 

4, sú nevymožiteľné. 

sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkami 

3a a 4, sú nevymožiteľné 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 

držitelia autorských a súvisiacich práv 

alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na 

obsah v rámci online obsahových služieb 

vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil 

účinné prostriedky na overenie, že online 

obsahová služba sa poskytuje v súlade s 

článkom 3 ods. 1, pokiaľ sú vyžadované 

prostriedky primerané a nepresahujú 

rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. 

2. Toto nariadenie sa uplatňuje 

nezávisle od právneho predpisu 

vzťahujúceho sa na zmluvy uzatvorené 

medzi poskytovateľmi online obsahových 

služieb a nositeľmi autorských a 

súvisiacich práv, alebo držiteľmi 

akýchkoľvek práv týkajúcich sa prístupu 

alebo využívania online obsahových 

služieb, alebo právneho predpisu 

vzťahujúceho sa na zmluvy medzi 

poskytovateľmi online obsahovými 

službami a ich užívateľmi. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spracovanie osobných údajov v rámci 

tohto nariadenia, najmä vrátane 

spracovania na účely overenia podľa 

článku 5 ods. 2, sa vykoná v súlade so 

smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. 

Spracovanie osobných údajov v rámci 

tohto nariadenia, najmä vrátane 

spracovania na účely overenia podľa 

článku 3b, sa vykoná v súlade so 

smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy 

uzavreté a práva nadobudnuté pred 

dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú 

poskytovania online obsahovej služby, 

prístupu k nej alebo jej využívania v súlade 

s článkom 3 po uvedenom dátume. 

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy 

uzavreté a práva nadobudnuté pred 

dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú 

poskytovania online obsahovej služby, 

prístupu k nej alebo jej využívania v súlade 

s článkami 3 a 3a po uvedenom dátume. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2.  Uplatňuje sa od [dátum: 6 

mesiacov po jeho uverejnení]. 

2.  Uplatňuje sa od … [12 mesiacov po 

uverejnení tohto nariadenia]. 

Or. fr 

(Je potrebné opraviť chybné číslovanie vo francúzskom znení návrhu Komisie.) 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Cieľom návrhu Komisie je definovať a vymedziť prenosnosť, aby mali spotrebitelia, ktorí si 

legálne predplatili online obsahové služby vo svojom členskom štáte svojho obvyklého 

pobytu, aj naďalej prístup k týmto službám, a to aj keď sa dočasne nachádzajú v inom 

členskom štáte. 

 

V tomto návrhu sa poskytovateľovi online obsahových služieb stanovuje povinnosť 

zabezpečiť prenosnosť svojmu účastníkovi na základe právnej fikcie. Vďaka zásade právnej 

fikcie nemá cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb vplyv na územnosť, ani na 

pravidlá o autorských právach v ostatných členských štátoch. 

 

Toto nariadenie musí zostať primerané realite trhu online obsahových služieb ako aj počtu 

potenciálnych užívateľov týchto služieb, ktorí predstavujú približne 5,7 % európskych 

spotrebiteľov1.  

 

Váš spravodajca sa domnieva, že prístup spotrebiteľov k cezhraničnej prenosnosti online 

obsahových služieb doprevádza dobré fungovanie vnútorného trhu založené najmä na voľnom 

pohybe služieb a ľudí. 

 

Spravodajca však zdôrazňuje, že cieľom tohto nariadenia je presadzovanie európskej 

kultúrnej rozmanitosti a nemôže v žiadnom prípade brániť upevňovaniu financovania 

európskeho audiovizuálneho a kinematografického sektora, ktorý spočíva najmä na územnosti 

práv. V tejto súvislosti presadzuje jasné odlíšenie prenosnosti od cezhraničného prístupu a 

nemôže sa takisto prispôsobovať  

 

 

Rozsah pôsobnosti 

 

Váš spravodajca trvá na skutočnosti, že ide o online obsahové služby, ktoré sú legálne 

poskytované v členskom štáte pobytu. 

 

Zastáva rovnaký názor ako Komisia, že zdržiavanie sa účastníka v inom členskom štáte ako v 

členskom štáte pobytu by sa nemalo obmedzovať na určitý počet dní. Domnieva sa teda, že 

uplatňovanie tohto nariadenia nemôžu sťažovať príliš závažné nepriaznivé udalosti, ktoré by 

musel spotrebiteľ riešiť. Uplatňovanie tohto nariadenia musí zostať jednoduché, ak má z neho 

mať výhody väčší počet Európanov, ktorí sa presúvajú na kratšie či dlhšie obdobia v Únii, a 

to najmä z dôvodu dovolenky, práce alebo štúdia.  

 

Napriek tomu sa váš spravodajca domnieva, že najdôležitejšia časť textu spočíva v 

predbežnej, skutočnej a rozsiahlej autentifikácii členského štátu pobytu, aby sa predišlo 

obchádzaniu pravidiel tohto nariadenia, ako aj zabezpečila stálosť prepojenia medzi 

užívateľom s jeho miestom pobytu.   

 

                                                 
1  Posúdenie vplyvu (SWD(2015)270) návrhu Komisie k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o zaistení 

cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (COM(2015)627), s.17. 
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Je za vylúčenie poskytovateľov online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne z 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže sa domnieva, že v súčasnosti väčšina týchto 

prevádzkovateľov nekontroluje členský štát pobytu svojich užívateľov s absolútnou 

určitosťou tak, ako sa vyžaduje na zosúladenie s požiadavkami tohto nariadenia. 

 

Domnieva sa však, že je vhodné poskytovateľom online obsahových služieb poskytovaných 

bezodplatne ponúknuť možnosť patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ prijmú 

všetky nevyhnutné ustanovenia, aby umožnili overenie členského štátu pobytu svojich 

užívateľov, a to v súlade s článkom 3. 

 

 

Vymedzenie pojmov 

 

Návrh nariadenia spočíva z dvoch kľúčových konceptov, ktoré je vhodné vymedziť: členský 

štát pobytu a dočasná prítomnosť. 

 

Vymedzenie členského štátu obvyklého pobytu predstavuje dôležité ustanovenie. Váš 

spravodajca pod členským štátom pobytu rozumie členský štát, kde má účastník skutočný a 

obvyklý pobyt a kam sa pravidelne vracia. 

 

Dočasná prítomnosť mimo krajiny pobytu je súčasťou právnej fikcie. Ide teda o prechodný 

pobyt strávený mimo svojho členského štátu pobytu z osobných, pracovných či študijných 

dôvodov. 

 

 

Overenie členského štátu pobytu: 

 

Kritériá na overenie členského štátu pobytu účastníka sa musia začleniť do polootvoreného 

zoznamu. 

  

Tento kompromis je prospešný pre obe strany, keďže umožňuje zabezpečiť dostatočnú právnu 

istotu držiteľom práv bez toho, aby poskytovatelia museli obchádzať výber kritérií na 

overenie, ktoré sú najlepšie prispôsobené ich trhu, a to pod podmienkou, že zabezpečia 

rovnakú úroveň bezpečnosti, ako kritériá začlenené v tomto zozname. 

 

To v budúcnosti umožní aj prispôsobiť zoznam potenciálnych inovácií z hľadiska kritérií na 

overovanie. 

 

Váš spravodajca sa napokon domnieva, že po overení účastníka členským štátom pobytu v 

čase predplatenia služby môže poskytovateľ vykonať náhodnú kontrolu jeho internetového 

protokolu s cieľom identifikovať opakované využívanie jeho online obsahovej služby v inom 

členskom štáte, ako je jeho členský štát pobytu. 

 

 

 

 

Uplatňovanie nariadenia 
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Retroaktívne uplatňovanie nariadenia, ktoré navrhuje Komisia, cieľom ktorého je 

uplatňovanie zmlúv uzatvorených pred dátumom vykonávania, by mala byť cesta, ktorej by sa 

váš spravodajca mal držať. 

 

Zavedenie opatrení na overovanie a konkrétneho overovania pohybu účastníkov na účely 

prenosnosti by napriek tomu malo trvať viac ako šesť mesiacov práve tak, ako zosúladenie 

zmlúv uzatvorených pred prijatím nariadenia. Práve preto váš spravodajca odporúča obdobie 

dvanástich mesiacov na uplatňovanie tohto nariadenia. 

 

 


