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Pozmeňujúci návrh 58
Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh nechráni deti, ale vystavuje občanov, ktorí dodržiavajú zákony, veľkým rizikám (ako sú 
algoritmy umelej inteligencie, ktoré nesprávne označujú zákonné intímne vyobrazenia a 
konverzácie detí a dospelých o ich zdraví a sexuálnom živote) a podľa príslušnej judikatúry je 
v rozpore so základnými právami miliónov detí a dospelých. Analýza obsahu všetkých 
súkromných správ je rovnako neprijateľná, ako keby pracovníci na pošte začali otvárať všetky 
listy, aby skontrolovali, či neobsahujú nezákonný obsah. Podľa európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov nebola preukázaná nevyhnutnosť ani primeranosť tohto 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 60
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE



PE661.791v01-00 4/109 AM\1219075SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o dočasnej 
výnimke z určitých ustanovení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných a iných údajov na účely boja 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o dočasnom 
obmedzení určitých práv a povinností 
vyplývajúcich zo smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide 
o používanie technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných údajov na účely boja proti 
detskej pornografiu a materiálom 
zobrazujúcim sexuálne vykorisťovanie 
detí online

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou názvu sa zosúlaďuje navrhované nariadenie so smernicou 2011/93/EÚ o boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. V 
súlade s odôvodnením 9 uvedenej smernice sa právne nástroje vzťahujú na záznamy 
sexuálneho zneužívania, ako aj na iné záznamy, ktoré sa využívajú s vedomím dieťaťa alebo 
bez neho.

Pozmeňujúci návrh 61
Javier ZarzalejosJeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o dočasnej 
výnimke z určitých ustanovení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných a iných údajov na účely boja 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o dočasnej 
výnimke z určitých ustanovení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie 
technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania na spracúvanie 
osobných údajov na účely boja proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí online
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik AzmaniMichal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na zásady stanovené v 
Dohovore Organizácie Spojených národov 
o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho 
opčnom protokole o predaji detí, detskej 
prostitúcii a detskej pornografii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Smernica 2002/58/ES sa vzťahuje 
na spracovanie osobných údajov v 
súvislosti s poskytovaním verejne 
dostupných elektronických komunikačných 
služieb. Vymedzenie pojmu elektronická 
komunikačná služba je v súčasnosti 
uvedené v článku 2 písm. c) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES4. Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/19725 sa 
zrušuje smernica 2002/21/ES s 
účinnosťou od 21. decembra 2020. Od 
uvedeného dátumu sa vymedzenie pojmu 
elektronických komunikačných služieb 
nahradí novým vymedzením pojmu v 

(2) Smernica 2002/58/ES sa vzťahuje 
na spracovanie osobných údajov v 
súvislosti s poskytovaním verejne 
dostupných elektronických komunikačných 
služieb. Vymedzenie pojmu elektronická 
komunikačná služba uvedené v článku 2 
písm. c) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES4 sa bude uplatňovať 
do 21. decembra 2020. K uvedenému 
dátumu sa smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/19725 
smernica 2002/21/ES zruší. Vymedzenie 
pojmu elektronických komunikačných 
služieb v článku 2 ods. 4 smernice (EÚ) 
2018/1972 zahŕňa interpersonálne 
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článku 2 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/1972, 
ktoré zahŕňa interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania vymedzené 
v článku 2 ods. 7 uvedenej smernice. Tieto 
služby, ktoré zahŕňajú napríklad hlasovú 
službu za IP, posielanie správ a služby 
elektronickej pošty prostredníctvom 
internetu, preto budú od 21. decembra 
2020 patriť do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2002/58/ES.

komunikačné služby nezávislé od 
číslovania vymedzené v článku 2 ods. 7 
uvedenej smernice. Tieto služby, ktoré 
zahŕňajú napríklad hlasovú službu pred IP, 
posielanie správ a služby elektronickej 
pošty prostredníctvom internetu, preto od 
21. decembra 2020 patria do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2002/58/ES.

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, 
s. 33).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, 
s. 33).

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, 
ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronickej komunikácie (Ú. v. EÚ 
L 321, 17.12.2018, s. 36).

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, 
ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronickej komunikácie (Ú. v. EÚ 
L 321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura FerraraDavid LegaJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando 
BenifeiAntonio López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier 
ChastelMalik AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuSophia in 't VeldAnna Júlia 
DonáthNathalie LoiseauFabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V súlade s článkom 6 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva 
práva, slobody a zásady uvedené v Charte 
základných práv Európskej únie. Článok 7 
Charty základných práv Európskej únie 
(ďalej len „charta“) chráni základné právo 
každého človeka na rešpektovanie jeho 
súkromného a rodinného života, obydlia a 

(3) V súlade s článkom 6 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva 
práva, slobody a zásady uvedené v Charte 
základných práv Európskej únie. Článok 7 
Charty základných práv Európskej únie 
(ďalej len „charta“) chráni základné právo 
každého človeka na rešpektovanie jeho 
súkromného a rodinného života, obydlia a 
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komunikácie, ktoré zahŕňa dôvernosť 
komunikácie. Článok 8 charty obsahuje 
právo na ochranu osobných údajov. V 
článku 24 ods. 2 charty sa stanovuje, že pri 
všetkých opatreniach prijatých orgánmi 
verejnej moci alebo súkromnými 
inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia 
v prvom rade brať do úvahy najlepšie 
záujmy dieťaťa.

komunikácie, ktoré zahŕňa dôvernosť 
komunikácie. Článok 8 charty obsahuje 
právo na ochranu osobných údajov. V 
článku 3 ods. 1 Dohovoru Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v článku 24 ods. 2 charty sa 
stanovuje, že pri všetkých opatreniach 
prijatých orgánmi verejnej moci alebo 
súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú 
detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy 
najlepšie záujmy dieťaťa. V článku 3 
ods. 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa 
a v článku 24 ods. 1 charty sa ďalej 
stanovuje právo detí na ochranu a 
starostlivosť potrebnú pre ich blaho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane 
nárastu sexuálneho zneužívania detí 
online. Ochrana dieťaťa na internete je 
jednou z priorít Únie. Komisia 24. júla 
2020 prijala stratégiu EÚ na účinnejší boj 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej 
len „stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania detí na úrovni Únie.

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavujú závažné 
porušenie základných práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy, najmä nárast 
prípadov sexuálneho zneužívania detí 
online vyplývajúci zo širšieho prístupu k 
potenciálnym obetiam a prudkého 
zintenzívnenia výmeny detskej 
pornografie medzi páchateľmi sexuálneho 
zneužívania detí. Okrem toho zvýšená 
miera zneužívania technológií na 
zvyšovanie ochrany súkromia páchateľmi 
s cieľom zakryť ich ohavné činy sťažila 
orgánom presadzovania práva 
predchádzanie odhaľovanie, vyšetrovanie 
a stíhanie trestných činov sexuálneho 



PE661.791v01-00 8/109 AM\1219075SK.docx

SK

zneužívania a vykorisťovania detí online. 
Podľa Europolu môže šírenie nástrojov 
na anonymizáciu a nárast objemu detskej 
pornografie viesť aj k zvýšenému riziku 
opakovanej viktimizácie6a.

_________________ _________________
6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, 24.7.2020 COM(2020) 
607 final.

6a Správa Europolu s názvom Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic (Zneužívanie izolácie: 
Páchatelia a obete sexuálneho 
zneužívania detí online počas pandémie 
ochorenia COVID-19), zverejnená 
19. júna 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 
sexuálneho zneužívania detí online. 

(4) Ochrana dieťaťa je jednou z 
priorít Únie. Sexuálne zneužívanie a 
sexuálne vykorisťovanie detí predstavuje 
závažné porušovanie ľudských práv, najmä 
práv detí na ochranu pred všetkými 
formami násilia, zneužívania a 
zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo 
vykorisťovania vrátane sexuálneho 
zneužívania, ako sa stanovuje v Dohovore 
o právach dieťaťa z roku 1989 a v charte. 
Digitalizácia priniesla mnoho výhod pre 
spoločnosť a hospodárstvo, ale aj výzvy 
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Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ na účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania detí na úrovni Únie.

vrátane nárastu množstva detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
sexuálne vykorisťovanie detí online. 
Detská pornografia je založená na 
skutočnom zneužívaní v offline svete, kde 
väčšinu prípadov zneužívania páchajú 
rodinní príslušníci alebo blízke osoby. 
Nárast počtu hlásených prípadov je 
čiastočne spôsobený aj objavujúcimi sa 
praktikami tínedžerov, ktorí sa pri vývoji 
svojej sexuálnej identity a nadobúdaní 
skúseností fotografujú a nahrávajú a 
následne posielajú tento materiál svojim 
rovesníkom alebo ho zdieľajú bez 
sexuálnej motivácie.

_________________
6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, 24.7.2020 COM(2020) 
607 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 
sexuálneho zneužívania detí online. 

(4) Sexuálne zneužívanie, sexuálne 
vykorisťovanie detí a detská 
pornografia predstavujú závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 
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Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ na účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania detí na úrovni Únie.

sexuálneho zneužívania detí online. 
Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ na účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania, sexuálneho vykorisťovania 
detí a detskej pornografie na úrovni Únie, 
keďže tieto formy zneužívania sa v 
poslednom čase rozšírili, najmä v 
dôsledku využívania nových technológií a 
internetu.

_________________ _________________
6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Hilde VautmansCaterina ChinniciDavid LegaJavier Moreno SánchezDragoş 
TudoracheEvin IncirPietro BartoloLaura FerraraJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando 
BenifeiAntonio López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier 
ChastelMalik AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthNathalie 
LoiseauFabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 

(4) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv, najmä práv 
detí na ochranu pred všetkými formami 
násilia, zneužívania a zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo vykorisťovania 
vrátane sexuálneho zneužívania, ako sa 
stanovuje v Dohovore o právach dieťaťa z 
roku 1989 a v charte. Digitalizácia 
priniesla spoločnosti a hospodárstvu 
mnoho výhod, ale aj výzvy vrátane nárastu 
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sexuálneho zneužívania detí online. 
Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ na účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania detí na úrovni Únie.

sexuálneho zneužívania detí online. 
Ochrana dieťaťa na internete je jednou z 
priorít Únie. Komisia 24. júla 2020 prijala 
stratégiu EÚ na účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí6 (ďalej len 
„stratégia“), ktorej cieľom je účinne 
reagovať na trestné činy sexuálneho 
zneužívania a sexuálneho vykorisťovania 
detí na úrovni Únie.

_________________ _________________
6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

6 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, 24.7.2020 COM(2020) 607 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Ochrana dieťaťa na internete je 
jednou z priorít Únie. Komisia 24. júla 
2020 prijala stratégiu EÚ na účinnejší boj 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí1a 
(ďalej len „stratégia“), ktorej cieľom je 
účinne reagovať na trestné činy 
sexuálneho zneužívania detí na úrovni 
Únie. V rámci stratégie Komisia oznámila, 
že navrhne odvetvové právne predpisy 
vrátane jasných záväzných povinností 
„odhaľovať a oznamovať sexuálne 
zneužívanie detí online, čo prinesie viac 
jasnosti a istoty do práce orgánov 
presadzovania práva a príslušných 
aktérov v súkromnom sektore pri riešení 
zneužívania online“. Nové právne 
predpisy by mali byť v plnom súlade so 
základnými právami, najmä s právom na 
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slobodu prejavu, na súkromný život a 
ochranu údajov, a zahŕňať mechanizmy 
na zabezpečenie zodpovednosti a 
transparentnosti.
_________________
1a Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o stratégii EÚ na 
účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, 24.7.2020 COM(2020) 
607 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Keďže tento návrh neoslabuje 
zásadu šifrovania bez medzifáz, pretože 
jeho cieľom je umožniť poskytovateľom 
komunikačných služieb, aby pokračovali v 
dobrovoľnom odhaľovaní a nahlasovaní 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovaní detskej pornografie. Z toho 
dôvodu by obmedzovanie šifrovania bez 
medzifáz nemalo byť predmetom tohto 
návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Abir 
Al-SahlaniHilde Vautmans

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Tínedžeri majú právo na 
objavovanie svojej sexuálnej identity v 
bezpečnom a súkromnom prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako sú 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, používajú osobitné technológie, 
najmä hashovacie technológie pre 
obrázky a videá, nástroje využívajúce 
klasifikátory a umelú inteligenciu a 
technológie analyzujúce text a/alebo 
metaúdaje, na odhaľovanie sexuálneho 
zneužívania detí online v rámci svojich 
služieb a jeho nahlasovanie orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí alebo na 
odhaľovanie, odstraňovanie a 
nahlasovanie detskej pornografie. Tieto 
opatrenia sa uplatňujú na dobrovoľnej 
báze, pričom sa ako právny základ pre 
spracúvanie používa článok 6 nariadenia 
(EÚ) 2016/679. Pri uvedených 
poskytovateľoch ide o vnútroštátne linky 
na nahlasovanie detskej pornografie, ako aj 
o organizácie, ktorých účelom je obmedziť 
sexuálne vykorisťovanie detí a 
predchádzať viktimizácii detí a ktoré sa 
nachádzajú v Únii aj v tretích krajinách. 
Tieto dobrovoľné činnosti ako celok 
zohrávajú zásadnú úlohu pri umožňovaní 
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identifikácie a záchrany obetí, ktorých 
základné práva na ľudskú dôstojnosť a 
fyzickú a duševnú integritu boli vážne 
porušené, a pri obmedzovaní ďalšieho 
šírenia detskej pornografie, pričom 
prispievajú aj k identifikácii a vyšetrovaniu 
páchateľov a k predchádzaniu, 
odhaľovaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu 
trestných činov sexuálneho zneužívania 
detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie 
detskej pornografie, ako aj o organizácie, 
ktorých účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, na dobrovoľnej báze používajú 
technológie na odhaľovanie detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
sexuálne vykorisťovanie detí online a ich 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie 
a materiálu zobrazujúceho sexuálne 
vykorisťovanie detí, skenovaním buď 
obsahu, napríklad obrázkov a textu, alebo 
skenovaním metaúdajov komunikácie, 
pričom sa v niektorých prípadoch 
využívajú historické údaje. Uvedení 
poskytovatelia nahlasujú odhalenú detskú 
pornografiu a materiál zobrazujúci 
sexuálne vykorisťovanie detí 
vnútroštátnym linkám, ktoré sú na to 
určené, ako aj organizáciám, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
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zneužívania detí. viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách, najmä 
Národnému centru pre nezvestné a 
vykorisťované deti (NCMEC) v Spojených 
štátoch. Pokiaľ sa nachádzajú v tretích 
krajinách, nepatria do rozsahu pôsobnosti 
acquis EÚ v oblasti ochrany údajov. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
úlohu pri umožňovaní identifikácie a 
záchrany obetí a obmedzovaní ďalšieho 
šírenia detskej pornografie a materiálu 
zobrazujúceho vykorisťovanie detí, 
pričom prispievajú aj k identifikácii a 
vyšetrovaniu páchateľov a k predchádzaniu 
trestným činom sexuálneho zneužívania a 
vykorisťovania detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal ŠimečkaRamona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu a 
vykorisťovaniu detí alebo na 
odstraňovanie detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho sexuálne 
vykorisťovanie detí. Pri uvedených 
organizáciách ide o vnútroštátne linky na 
nahlasovanie detskej pornografie a 
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viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

materiálu zobrazujúceho sexuálne 
vykorisťovanie detí, ako aj o organizácie, 
ktorých účelom je obmedziť sexuálne 
zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí 
a predchádzať viktimizácii detí a ktoré sa 
nachádzajú v Únii aj v tretích krajinách. 
Tieto dobrovoľné činnosti ako celok 
zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
sexuálne vykorisťovanie detí, ktoré 
predstavujú hrubé porušenie práva 
dieťaťa na súkromie, pričom prispievajú 
aj k identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov 
a k predchádzaniu trestným činom 
sexuálneho zneužívania a sexuálneho 
vykorisťovania detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách. Tieto 

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako sú webové 
poštové služby a služby odosielania správ, 
už využívajú osobitné technológie na 
odhaľovanie a oznamovanie sexuálneho 
zneužívania detí na internete orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí alebo na 
dobrovoľnom základe odstránenie 
materiálu týkajúceho sa sexuálneho 
zneužívania detí, skenovaním buď 
obsahu, napríklad obrázkov a textu, alebo 
skenovaním metaúdajov komunikácie, 
pričom sa v niektorých prípadoch 
využívajú historické údaje. Pri uvedených 
organizáciách ide o vnútroštátne linky na 
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dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

nahlasovanie detskej pornografie, ako aj o 
organizácie, ktorých účelom je obmedziť 
sexuálne vykorisťovanie detí a 
predchádzať viktimizácii detí a ktoré sa 
nachádzajú v Únii aj v tretích krajinách. 
Tieto dobrovoľné činnosti ako celok 
zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je obmedziť sexuálne 
vykorisťovanie detí a predchádzať 
viktimizácii detí a ktoré sa nachádzajú v 
Únii aj v tretích krajinách. Tieto 
dobrovoľné činnosti ako celok zohrávajú 
významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 

(5) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ako napríklad 
webmailové služby a služby na odosielanie 
správ, už na dobrovoľnej báze používajú 
osobitné technológie na odhaľovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a jeho 
nahlasovanie orgánom presadzovania práva 
a organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
alebo na odstraňovanie detskej pornografie. 
Pri uvedených organizáciách ide o 
vnútroštátne linky na nahlasovanie detskej 
pornografie, ako aj o organizácie, ktorých 
účelom je identifikovať, obmedziť 
sexuálne vykorisťovanie detí a 
predchádzať viktimizácii detí a ktoré sa 
nachádzajú v Únii aj v tretích krajinách. 
Tieto dobrovoľné činnosti ako celok 
zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní 
identifikácie a záchrany obetí a 
obmedzovaní ďalšieho šírenia detskej 
pornografie, pričom prispievajú aj k 
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identifikácii a vyšetrovaniu páchateľov a k 
predchádzaniu trestným činom sexuálneho 
zneužívania detí.

identifikácii, vyšetrovaniu a trestaniu 
páchateľov a k predchádzaniu trestným 
činom sexuálneho zneužívania detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Javier ZarzalejosJeroen Lenaers, 
Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Bez ohľadu na ich legitímny cieľ 
tieto opatrenia jednoznačne zasahujú do 
základných práv dotknutých jednotlivcov, 
najmä používateľov, osôb považovaných 
za páchateľov a obetí, na rešpektovanie 
súkromného života a ochranu údajov. 
Takýto zásah je možný len za určitých 
podmienok. Musí byť stanovený zákonom, 
rešpektovať podstatu práv na ochranu 
údajov a súkromie a musí byť v súlade so 
zásadou primeranosti, musí byť 
nevyhnutný a skutočne plniť ciele 
všeobecného záujmu uznané Úniou alebo 
potrebu chrániť práva a slobody iných 
osôb zakotvené v článku 52 ods. 1 charty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Fabienne Keller, Ramona StrugariuNathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier 
ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 výrazne zintenzívnila 
produkciu a distribúciu detskej 
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pornografie online, ktorá počas jarného 
obmedzenia pohybu v Európe1a dosiahla 
rekordnú úroveň. Na celom svete bol 
zistený nárast tejto činnosti o 106 %2a. 
Približne jedno z piatich detí sa stáva 
obeťou násilia vrátane sexuálneho 
zneužívania.
_________________
1a Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic 
(Zneužívanie izolácie: Páchatelia a obete 
sexuálneho zneužívania detí online počas 
pandémie ochorenia COVID-19), 
EUROPOL, 2020.
2a Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic 
(Zneužívanie izolácie: Páchatelia a obete 
sexuálneho zneužívania detí online počas 
pandémie ochorenia COVID-19), 
EUROPOL, 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Sophia in 't VeldMichal ŠimečkaAnna Júlia Donáth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Niektorí poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania používajú takéto 
technológie na základe nariadenia (EÚ) 
2016/679, pričom sa odvolávajú na 
oprávnený záujem, ktorý je však veľmi 
otáznym právnym základom pre 
spracúvanie citlivých údajov. Orgány na 
ochranu údajov však neprijali žiadne 
opatrenia v oblasti presadzovania práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Prioritou by malo byť konanie v 
najlepšom záujme dieťaťa; zdôrazňuje 
preto potrebu zaistiť bezpečnosť 
používania nových technológií, 
elektronických komunikačných služieb, 
najmä pokiaľ ide o ochranu detí pred 
sexuálnym vykorisťovaním na internete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sophia in 't VeldMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthYana 
ToomFabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Smernicou 2011/93/EÚ sa 
členským štátom ukladá povinnosť prijať 
opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí najneskôr do 18. decembra 2013. 23 
členských štátov túto smernicu 
neimplementovalo, pričom Komisia 
nekonala ako strážkyňa zmlúv a nezačala 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
proti týmto členským štátom až do júla a 
októbra 2019, takmer šesť rokov po 
uplynutí lehoty na transpozíciu, a 
nekonala ani na základe výziev 
Parlamentu uvedených v jeho uznesení zo 
14. decembra 20171.
___________________
1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
14. decembra 2017 o vykonávaní smernice 
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Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii (Ú. v. EÚ C 369, 
11.10.2018, s. 96).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Modely trestnej činnosti online sa 
rýchlo menia a miera aktivity sexuálnych 
predátorov, ktorí vyhľadávajú detskú 
pornografiu, sa zvýšila najmä počas 
pandémie COVID-19. Preto je prijatie 
riešenia na ochranu detí pred 
vykorisťovaním online prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Spracúvanie osobných údajov 
poskytovateľmi interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania prostredníctvom dobrovoľných 
opatrení na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej 
pornografie do 20. decembra 2020 
upravuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Účelom tejto výnimky je zabezpečiť, aby sa aj naďalej uplatňovalo všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 84
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Spracúvanie osobných údajov 
poskytovateľmi interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania prostredníctvom dobrovoľných 
opatrení na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
do 20. decembra 2020 upravuje 
nariadenie (EÚ) 2016/679.

(6) Spracúvanie osobných údajov 
poskytovateľmi interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania prostredníctvom dobrovoľných 
opatrení na účely odhaľovania a 
nahlasovania a odstraňovania detskej 
pornografie a materiálov zobrazujúcich 
sexuálne vykorisťovanie detí do 
20. decembra 2020 podlieha nariadeniu 
(EÚ) 2016/679 (ďalej len „všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov“). Orgány 
na ochranu údajov vyšetrujú sťažnosť 
týkajúcu sa nesúladu súčasných 
dobrovoľných opatrení so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a 
skutočnosti, že dotknuté osoby doposiaľ 
neboli v súlade s článkami 13 a 14 
uvedeného nariadenia informované. 
Smernica (EÚ) 2018/1972 nebude mať 
žiadny priamy vplyv na poskytovateľov, 
ktorí uplatňujú takéto dobrovoľné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Dobrovoľné opatrenia, ktoré 
poskytovatelia doposiaľ uplatňovali, 
predstavujú zásah do základných práv na 
rešpektovanie súkromného života a 
ochranu údajov všetkých používateľov 
populárnych elektronických 
komunikačných služieb, ako sú platformy 
a aplikácie rýchlych správ. Ak takéto 
opatrenia trvalo zahŕňajú všeobecné a 
neselektívne monitorovanie a analýzu 
obsahu komunikácie všetkých 
používateľov, porušujú tým právo na 
dôvernosť komunikácie, ako rozhodol 
Súdny dvor v spojených veciach C-511/18, 
C-512/18 a C-520/18 – La Quadrature et 
al.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Opatrenia stanovené v tomto 
nariadení predstavujú zásah do 
základných práv na rešpektovanie 
súkromného života a ochranu údajov 
všetkých používateľov populárnych 
elektronických komunikačných služieb, 
ako sú platformy a aplikácie rýchlych 
správ. Aj dobrovoľné opatrenia 
súkromných spoločností predstavujú 
zásah do týchto práv, ak tieto opatrenia 
zahŕňajú monitorovanie a analýzu obsahu 
komunikácie a spracúvanie osobných 
údajov.

Or. en



PE661.791v01-00 24/109 AM\1219075SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 87
Fabienne KellerRamona Strugariu, 
Nathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Akékoľvek obmedzenie práva na 
dôvernosť komunikácie musí spadať do 
konkrétneho cieľa tohto návrhu, ktorým 
je boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Obmedzenie základného práva na 
dôvernosť komunikácie nemožno 
odôvodniť len tým, že niektoré 
technológie boli zavedené v čase, keď 
dotknuté služby z právneho hľadiska 
nepredstavovali elektronické 
komunikačné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Obmedzenie základného práva na 
dôvernosť komunikácie nemožno 
odôvodniť len tým, že niektoré 
technológie boli zavedené v čase, keď 
dotknuté služby z právneho hľadiska 
nepredstavovali elektronické 
komunikačné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca 
na účinný boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí na úrovni Únie, ako sa 
uvádza v stratégii, by neexistoval právny 
základ pre poskytovateľov 
interpersonálnych komunikačných služieb 

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania.
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nezávislých od číslovania, aby mohli 
naďalej odhaľovať a nahlasovať 
sexuálne zneužívanie detí online a 
odstraňovať detskú pornografiu v rámci 
svojich služieb aj po 21. decembri 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sophia in 't VeldMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca na 
účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí na úrovni Únie, ako sa uvádza v 
stratégii, by neexistoval právny základ pre 
poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu v 
rámci svojich služieb aj po 21. decembri 

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Keďže väčšina 
členských štátov neprijala takéto 
legislatívne opatrenia, Komisia 
nereagovala na varovania vydané počas 
legislatívneho procesu prípravy 
európskeho kódexu elektronickej 
komunikácie a v tejto súvislosti neposkytla 
právny základ pre spracovanie osobných 
údajov a až do prijatia nového 
dlhodobejšieho právneho rámca na účinný 
boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na 
úrovni Únie, ako sa uvádza v stratégii, by 
neexistoval právny základ pre 
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2020. poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu v 
rámci svojich služieb aj po 21. decembri 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca na 
účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí na úrovni Únie, ako sa uvádza v 
stratégii, by neexistoval právny základ pre 
poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu v 
rámci svojich služieb aj po 21. decembri 

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných údajov v súvislosti s 
poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
vnútroštátnych legislatívnych opatrení a až 
do prijatia nového dlhodobejšieho 
právneho rámca na účinný boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí na úrovni 
Únie, ako sa uvádza v stratégii, by tieto 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré umožňujú 
odhaľovať a nahlasovať sexuálne 
zneužívanie detí online a odhaľovať, 
odstraňovať a nahlasovať detskú 
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2020. pornografiu v rámci ich služieb, boli po 
21. decembri 2020 nezákonné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Podľa článku 15 ods. 1 
smernice 2002/58/ES však členské štáty 
môžu prijať legislatívne opatrenia na 
obmedzenie rozsahu práv a povinností 
ustanovených okrem iného v článkoch 5 a 
6 uvedenej smernice, ktoré sa týkajú 
dôvernosti komunikácií a prevádzkových 
údajov, na účely predchádzania trestným 
činom spojeným so sexuálnym 
zneužívaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca na 
účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí na úrovni Únie, ako sa uvádza v 
stratégii, by neexistoval právny základ pre 
poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli naďalej odhaľovať a 
nahlasovať sexuálne zneužívanie detí 
online a odstraňovať detskú pornografiu 
v rámci svojich služieb aj po 21. decembri 
2020.

(7) Smernica 2002/58/ES neobsahuje 
žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spracúvania osobných a iných údajov v 
súvislosti s poskytovaním elektronických 
komunikačných služieb na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania a vykorisťovania detí online a 
odstraňovania detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
detí. Podľa článku 15 ods. 1 smernice 
2002/58/ES však členské štáty môžu prijať 
legislatívne opatrenia na obmedzenie 
rozsahu práv a povinností ustanovených 
okrem iného v článkoch 5 a 6 uvedenej 
smernice, ktoré sa týkajú dôvernosti 
komunikácie a prevádzkových údajov, na 
účely predchádzania trestným činom 
spojeným so sexuálnym zneužívaním a 
vykorisťovaním detí, ich vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania. Bez takýchto 
legislatívnych opatrení a až do prijatia 
nového dlhodobejšieho právneho rámca na 
účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu a 
vykorisťovaniu detí na úrovni Únie 
neexistuje právny základ pre 
poskytovateľov interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, aby mohli odhaľovať, 
odstraňovať a nahlasovať sexuálne 
zneužívanie detí online v rámci svojich 
služieb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Spracúvanie fotografií a videí 
podľa tohto nariadenia by sa malo vždy 
považovať za spracúvanie osobitných 
kategórií osobných údajov vymedzených v 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679, 
keďže ide o biometrické údaje, ktoré sa 
spracúvajú osobitnými technickými 
prostriedkami umožňujúcimi jedinečnú 
identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej 
osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) S cieľom odstrániť a zablokovať 
prístup k detskej pornografii by sa mala 
posilniť spolupráca medzi vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi, pričom by jednotlivé 
krajiny mali poskytnúť čo najpresnejšie 
zoznamy webových sídel obsahujúcich 
detský pornografický materiál v záujme 
obmedzenia prístupu k takýmto stránkam 
a ich zablokovania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Javier Zarzalejos, Jeroen LenaersLena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasná výnimka z článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, 
ktoré chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Okrem toho nie všetky 
členské štáty prijali legislatívne opatrenia 
na vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES a 
prijatie takýchto opatrení prináša so sebou 
značné riziko fragmentácie, ktorá by mohla 
negatívne ovplyvniť vnútorný trh.

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasná výnimka z článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, 
ktoré chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Dobrovoľné 
opatrenia, ktoré uplatňujú poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania v Únii výlučne 
na účely odhaľovania a nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odhaľovania, odstraňovania a 
nahlasovania detskej pornografie, preto 
podliehajú zárukám a podmienkam 
stanoveným v tomto nariadení, ako aj v 
nariadení (EÚ) 2016/679. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Okrem toho nie všetky 
členské štáty prijali legislatívne opatrenia 
na vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES a 
prijatie takýchto opatrení prináša so sebou 
značné riziko fragmentácie, ktorá by mohla 
negatívne ovplyvniť vnútorný trh a 
ochranu základných práv, najmä práv 
detí, ktoré sa stanú obeťami sexuálneho 
zneužívania online v celej Únii aj mimo 
nej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasná výnimka z článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, 
ktoré chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Okrem toho nie všetky 
členské štáty prijali legislatívne opatrenia 
na vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES a 
prijatie takýchto opatrení prináša so 
sebou značné riziko fragmentácie, ktorá 
by mohla negatívne ovplyvniť vnútorný 
trh.

(8) V tomto nariadení sa preto 
stanovuje dočasné obmedzenie článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, 
ktoré chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Ak členské štáty 
prijímajú legislatívne opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 
článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES, 
mali by dodržiavať nariadenie (EÚ) 
2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasná výnimka z článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES, 
ktoré chránia dôvernosť komunikácií a 
prevádzkových údajov. Keďže smernica 
2002/58/ES bola prijatá na základe článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je 
vhodné prijať toto nariadenie na rovnakom 
právnom základe. Okrem toho nie všetky 
členské štáty prijali legislatívne opatrenia 
na vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
rozsah práv a povinností stanovených v 
uvedených ustanoveniach v súlade s 

(8) Týmto nariadením sa preto 
stanovuje dočasné obmedzenie článku 5 
ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 
2002/58/ES, ktoré chránia dôvernosť 
komunikácií a prevádzkových údajov. V 
rámci tohto nariadenia by sa mal vytvoriť 
aj právny základ pre jasne vymedzené a 
obmedzené dobrovoľné opatrenia. Keďže 
smernica 2002/58/ES bola prijatá na 
základe článku 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, je vhodné prijať toto 
nariadenie na rovnakom právnom základe. 
Ak členské štáty prijali legislatívne 
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článkom 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES a 
prijatie takýchto opatrení prináša so 
sebou značné riziko fragmentácie, ktorá 
by mohla negatívne ovplyvniť vnútorný 
trh.

opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
obmedziť rozsah práv a povinností 
stanovených v uvedených ustanoveniach v 
súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 
2002/58/ES, mali by dodržiavať 
nariadenie (EÚ) 2016/679, a najmä jeho 
článok 23.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Keďže elektronická komunikácia 
zahŕňajúca fyzické osoby sa bude v 
bežnom prípade považovať za osobný 
údaj, toto nariadenie by malo byť založené 
aj na článku 16 zmluvy, v ktorom sa 
zavádza osobitný právny základ na 
prijímanie pravidiel týkajúcich sa ochrany 
jednotlivcov pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami Únie a členskými 
štátmi počas vykonávania činností, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a 
pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu 
takýchto údajov.

(9) Keďže údaje týkajúce sa 
elektronickej komunikácie zahŕňajúcej 
fyzické osoby sa budú v bežnom prípade 
považovať za osobné údaje, toto 
nariadenie by malo byť založené aj na 
článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v ktorom sa zavádza osobitný právny 
základ na prijímanie pravidiel týkajúcich sa 
ochrany jednotlivcov pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami Únie a 
členskými štátmi počas vykonávania 
činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
práva Únie, a pravidiel týkajúcich sa 
voľného pohybu takýchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Keďže elektronická komunikácia (9) Keďže elektronická komunikácia 
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zahŕňajúca fyzické osoby sa bude v 
bežnom prípade považovať za osobný údaj, 
toto nariadenie by malo byť založené aj na 
článku 16 zmluvy, v ktorom sa zavádza 
osobitný právny základ na prijímanie 
pravidiel týkajúcich sa ochrany 
jednotlivcov pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami Únie a členskými 
štátmi počas vykonávania činností, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a 
pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu 
takýchto údajov.

zahŕňajúca fyzické osoby sa bude v 
bežnom prípade považovať za osobný údaj, 
toto nariadenie by malo byť založené aj na 
článku 16 ZFEÚ, v ktorom sa zavádza 
osobitný právny základ na prijímanie 
pravidiel týkajúcich sa ochrany 
jednotlivcov pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami Únie a členskými 
štátmi počas vykonávania činností, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a 
pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu 
takýchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pokiaľ spracúvanie osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických komunikačných služieb 
interpersonálnymi komunikačnými 
službami nezávislými od číslovania 
výlučne na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
patrí do rozsahu pôsobnosti výnimky 
stanovenej v tomto nariadení, na takéto 
spracúvanie sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
2016/679 vrátane požiadavky vykonať 
posúdenie vplyvu plánovaných 
spracovateľských operácií v prípade 
potreby podľa článku 35 uvedeného 
nariadenia pred zavedením príslušných 
technológií.

(10) Pokiaľ spracovanie osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických komunikačných služieb 
interpersonálnymi komunikačnými 
službami nezávislými od číslovania 
výlučne na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania a 
vykorisťovania detí a odstraňovania 
detskej pornografie a materiálu 
zobrazujúceho vykorisťovanie detí patrí 
do rozsahu pôsobnosti výnimky stanovenej 
v tomto nariadení, na takéto spracúvanie sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 vrátane 
požiadavky vykonať posúdenie vplyvu 
plánovaných spracovateľských operácií v 
prípade potreby podľa článku 35 
uvedeného nariadenia pred zavedením 
príslušných technológií a požiadavky 
podľa článku 36 uvedeného nariadenia 
uskutočniť pred spracovaním konzultáciu 
s príslušným dozorným orgánom.



PE661.791v01-00 34/109 AM\1219075SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Keďže týmto nariadením sa 
stanovuje obmedzenie práva na dôvernosť 
komunikácií, konzultácia s dozorným 
orgánom podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 by mala byť povinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Keďže týmto nariadením sa 
stanovuje obmedzenie práva na dôvernosť 
komunikácií, konzultácia s dozorným 
orgánom podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 by mala byť povinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia



AM\1219075SK.docx 35/109 PE661.791v01-00

SK

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, 
ktorý chce využiť túto výnimku, už 
používa takúto technológiu k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Používané typy technológie by mali čo 
najmenej zasahovať do ochrany súkromia v 
súlade s najnovším stavom techniky v 
tomto odvetví a nemali by zahŕňať 
systematické filtrovanie a skenovanie 
komunikácie obsahujúcej text, ale mali by 
sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť obmedzené, cielené 
a upravené pokračovanie určitých 
existujúcich činností zameraných na boj 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
vykorisťovaniu detí online, výnimka 
stanovená v tomto nariadení by mala byť 
obmedzená na osvedčenú technológiu, 
ktorú používajú interpersonálne 
komunikačné služby nezávislé od 
číslovania na účely odhaľovania, 
nahlasovania a odstraňovania detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
vykorisťovanie detí, ktorá funguje 
prostredníctvom porovnávania obrázkov a 
videí na základe databázy jedinečných, 
spätne nekonvertovateľných digitálnych 
podpisov („hashe“) známej detskej 
pornografie a materiálov zobrazujúcich 
vykorisťovanie detí. Túto databázu by 
mali prevádzkovať verejné orgány v Únii, 
aby sa predišlo jej závislosti od 
súkromných subjektov v tretích krajinách 
s nejasným právnym základom a 
záväzkami. Odkaz na technológiu zahŕňa 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou, ako aj ľudskú kontrolu 
každého zaznamenaného prípadu detskej 
pornografie a materiálov zobrazujúcich 
vykorisťovanie detí nahláseného orgánom 
presadzovania práva. Používanie 
príslušnej technológie by preto malo byť v 
tomto odvetví bežné bez toho, aby sa 
nevyhnutne vyžadovalo, aby všetci 
poskytovatelia túto technológiu používali, 
a bez toho, aby sa bránilo ďalšiemu vývoju 
technológie spôsobom, ktorý je šetrný k 
ochrane súkromia. V tejto súvislosti by 
malo byť irelevantné, či konkrétny 
poskytovateľ, ktorý sa chce odvolať na 
obmedzenie stanovené týmto nariadením, 
už používa takúto technológiu k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Používané typy technológie by mali čo 
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najmenej zasahovať do ochrany súkromia v 
súlade s najnovším stavom techniky a 
nemali by zahŕňať filtrovanie a skenovanie 
komunikácie obsahujúcej text alebo 
zvukový záznam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej 
zasahovať do ochrany súkromia v súlade 
s najnovším stavom techniky v tomto 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
činností zameraných na boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí online, ktoré 
sú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, 
výnimka stanovená v tomto nariadení by 
mala byť obmedzená na technológiu, ktorú 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odhaľovania, 
odstraňovania a nahlasovania detskej 
pornografie a ktorá podlieha 
predchádzajúcej konzultácii v súlade s 
článkom 36 nariadenia (EÚ) 2016/679. 
Odkaz na technológiu zahŕňa v prípade 
potreby akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad jej fungovaním s cieľom 
vyhnúť sa zbytočnému zásahu do 
základných práv. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
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odvetví a nemali by zahŕňať systematické 
filtrovanie a skenovanie komunikácie 
obsahujúcej text, ale mali by sa zamerať 
len na špecifickú komunikáciu v prípade 
konkrétnych prvkov podozrenia na 
sexuálne zneužívanie detí.

účinnosti tohto nariadenia. Používaná 
technológia by mala byť v súlade so 
zásadou špecificky navrhnutej a 
štandardnej ochrany údajov, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) 2016/679. 
Pokiaľ sa používa na skenovanie 
komunikácie obsahujúcej text, nemala by 
mať možnosť porozumieť podstate 
obsahu, ale mala by sa zamerať len na 
zisťovanie vzorcov, ktoré poukazujú na 
možné sexuálne zneužívanie detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Fabienne Keller, Nathalie LoiseauHilde Vautmans, Laurence Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie. Odkaz na technológiu 
zahŕňa v prípade potreby akúkoľvek 
ľudskú kontrolu priamo súvisiacu s 
používaním technológie a dohľad nad ňou. 
Používanie príslušnej technológie by preto 
malo byť v tomto odvetví bežné bez toho, 
aby sa nevyhnutne vyžadovalo, aby všetci 
poskytovatelia túto technológiu používali, 
a bez toho, aby sa bránilo ďalšiemu vývoju 
technológie spôsobom, ktorý je šetrný k 
ochrane súkromia. V tejto súvislosti by 
nemalo byť podstatné, či konkrétny 
poskytovateľ, ktorý chce využiť túto 
výnimku, už používa takúto technológiu k 
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chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a nemali 
by zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text, 
ale mali by sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Používané typy technológie by 
mali čo najmenej zasahovať do ochrany 
súkromia v súlade s najnovším stavom 
techniky v tomto odvetví a mali by zahŕňať 
najmä filtrovanie a skenovanie 
komunikácie obsahujúcej text v prípadoch, 
v ktorých sú tieto kľúčové ukazovatele k 
dispozícii (kľúčové slová a objektívne 
zistené rizikové faktory).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
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podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a nemali 
by zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text, 
ale mali by sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a nemali 
by zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text, 
ale mali by sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí a detskú pornografiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na odhaľovanie, nahlasovanie a 
odstraňovanie detskej pornografie online, 
výnimka stanovená v tomto nariadení by 
mala byť obmedzená na osvedčenú 
technológiu, ktorá podlieha 
predchádzajúcemu hodnoteniu dozorných 
orgánov pre ochranu údajov a ktorú 
pravidelne používajú interpersonálne 
komunikačné služby nezávislé od 
číslovania na účely odhaľovania a 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovania detskej pornografie 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia. Odkaz na technológiu zahŕňa v 
prípade potreby akúkoľvek ľudskú 
kontrolu priamo súvisiacu s používaním 
technológie a dohľad nad ňou. Používanie 
príslušnej technológie by preto malo byť v 
tomto odvetví bežné bez toho, aby sa 
nevyhnutne vyžadovalo, aby všetci 
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súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a nemali 
by zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text, 
ale mali by sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

poskytovatelia túto technológiu používali, 
a bez toho, aby sa bránilo ďalšiemu vývoju 
technológie spôsobom, ktorý je šetrný k 
ochrane súkromia. V tejto súvislosti by 
nemalo byť podstatné, či konkrétny 
poskytovateľ, ktorý chce využiť túto 
výnimku, už používa takúto technológiu k 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Používané typy technológie by 
mali čo najmenej zasahovať do ochrany 
súkromia v súlade s najnovším stavom 
techniky v tomto odvetví a nemali by 
zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Hilde VautmansCaterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez,Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Fabienne Keller, Pietro BartoloLaura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 

(11) Keďže jediným cieľom tohto 
nariadenia je umožniť pokračovanie 
určitých existujúcich činností zameraných 
na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, výnimka stanovená v tomto 
nariadení by mala byť obmedzená na 
osvedčenú technológiu, ktorú pravidelne 
používajú interpersonálne komunikačné 
služby nezávislé od číslovania na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Odkaz na 
technológiu zahŕňa v prípade potreby 
akúkoľvek ľudskú kontrolu priamo 
súvisiacu s používaním technológie a 
dohľad nad ňou. Používanie príslušnej 
technológie by preto malo byť v tomto 
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odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a nemali 
by zahŕňať systematické filtrovanie a 
skenovanie komunikácie obsahujúcej text, 
ale mali by sa zamerať len na špecifickú 
komunikáciu v prípade konkrétnych 
prvkov podozrenia na sexuálne 
zneužívanie detí.

odvetví bežné bez toho, aby sa nevyhnutne 
vyžadovalo, aby všetci poskytovatelia túto 
technológiu používali, a bez toho, aby sa 
bránilo ďalšiemu vývoju technológie 
spôsobom, ktorý je šetrný k ochrane 
súkromia. V tejto súvislosti by nemalo byť 
podstatné, či konkrétny poskytovateľ, ktorý 
chce využiť túto výnimku, už používa 
takúto technológiu k dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Používané typy 
technológie by mali čo najmenej zasahovať 
do ochrany súkromia v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví. 
Používaná technológia by nemala mať 
možnosť porozumieť obsahu 
komunikácie, ale mala by sa zamerať 
výlučne len na zisťovanie vzorcov, ktoré 
poukazujú na možné sexuálne zneužívanie 
detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
deklarovaných cieľov by sa poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania mali povzbudiť 
k tomu, aby zaviedli účinné opatrenia na 
zabezpečenie primeraného dohľadu v 
rodinách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Maria Grapini

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Členské štáty EÚ by mali vo 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch stanoviť prísne trestné sankcie 
s cieľom účinnejšie bojovať proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a detskej pornografii 
a odrádzať od takýchto trestných činov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu 
presnosť a spoľahlivosť by použitá 
technológia mala byť v súlade s najnovším 
stavom techniky v odvetví taká, aby sa v 
maximálnej možnej miere obmedzila 
miera chybovosti falošne pozitívnych 
výsledkov a aby sa v prípade potreby 
bezodkladne odstránili všetky takéto 
chyby, ktoré sa napriek tomu môžu 
vyskytnúť.

(12) S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu 
presnosť a spoľahlivosť by použitá 
technológia mala byť v súlade s najnovším 
stavom techniky v odvetví taká, aby sa 
miera chybovosti falošne pozitívnych 
výsledkov obmedzila na maximálne 1 z 
50 miliárd prípadov a aby sa v prípade 
potreby bezodkladne odstránili všetky 
takéto chyby, ktoré sa napriek tomu môžu 
vyskytnúť.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o mieru falošne pozitívnych výsledkov, ktorú podľa spoločnosti Microsoft dosahuje 
technológia PhotoDNA.

Pozmeňujúci návrh 113
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania by mali dodržiavať pravidlá 
týkajúce sa veku pohlavnej dospelosti, 
ktoré sa v závislosti od členského štátu 
líšia. Nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na sexuálne účely by sa nemalo 
nahlasovať orgánom presadzovania 
práva, pokiaľ používatelia dovŕšili vek 
pohlavnej dospelosti podľa členského 
štátu, ktorého sú občanmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Osobné a iné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
výnimka stanovená v tomto nariadení, ako 
aj obdobie, počas ktorého sa údaje 
následne uchovávajú v prípade 
pozitívnych výsledkov, by sa mali 
minimalizovať, aby sa zabezpečilo, že 
výnimka zostane obmedzená na to, čo je 
nevyhnutne potrebné.

(13) Osobné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
výnimka stanovená v tomto nariadení, by 
sa mali minimalizovať, aby sa zabezpečilo, 
že zásahy do dôvernosti komunikácie, ako 
aj obdobie, počas ktorého sa údaje 
následne uchovávajú v prípade 
pozitívnych výsledkov, zostanú obmedzené 
na to, čo je nevyhnutne potrebné a vhodné. 
Uchovávanie údajov je potrebné a 
odôvodnené na nahlasovanie orgánom 
presadzovania práva a iným príslušným 
verejným orgánom vrátane organizácií 
konajúcich vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, na 
vyhovenie ich žiadostiam o zablokovanie 
účtu dotknutého používateľa, na 
vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“) v súvislosti s údajmi spoľahlivo 
identifikovanými ako detská pornografia, 
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na zlepšenie a overovanie presnosti 
používanej technológie a začatie konania 
o správnom alebo súdnom preskúmaní či 
prostriedku nápravy. Aby sa zabezpečila 
primeranosť, obdobie uchovávania by 
nemalo presiahnuť deväť mesiacov, 
pričom v odôvodnených prípadoch ho 
možno predĺžiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Osobné a iné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
výnimka stanovená v tomto nariadení, ako 
aj obdobie, počas ktorého sa údaje 
následne uchovávajú v prípade pozitívnych 
výsledkov, by sa mali minimalizovať, aby 
sa zabezpečilo, že výnimka zostane 
obmedzená na to, čo je nevyhnutne 
potrebné.

(13) Osobné a iné údaje použité pri 
vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje 
obmedzenie stanovené v tomto nariadení, 
ako aj obdobie, počas ktorého sa údaje 
následne uchovávajú v prípade pozitívnych 
výsledkov, by sa mali minimalizovať, aby 
sa zabezpečilo, že obmedzenie zostane 
obmedzené na to, čo je nevyhnutne 
potrebné a vhodné. Poskytovatelia by 
preto mali mať možnosť skenovať obsah 
komunikácie len vtedy, ak to nariadi 
súdny orgán. Takéto príkazy by mali byť 
prísne obmedzené na komunikáciu osôb, v 
prípade ktorých existuje predchádzajúce 
podozrenie na základe skutkových 
dôkazov, že sú zapojené do distribúcie 
detskej pornografie a materiálov 
zobrazujúcich vykorisťovanie detí. Tieto 
príkazy by mali byť tiež časovo obmedzené 
na čo najkratšie možné obdobie na 
splnenie účelu.

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ vo veci Digital Rights Ireland, La 



AM\1219075SK.docx 45/109 PE661.791v01-00

SK

Quadrature du Net a i.

Pozmeňujúci návrh 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Pri zavádzaní riešení zameraných 
na ochranu detí pred vykorisťovaním 
online je potrebné zohľadniť prístup, pri 
ktorom sa predpokladá ochrana práv 
jednotlivca vrátane práva na súkromie a 
ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe výnimky by poskytovatelia mali 
každoročne uverejňovať správy o 
spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe obmedzenia stanoveného v tomto 
nariadení by poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
mali do šiestich mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a následne každoročne uverejňovať a 
predkladať správy o spracúvaní, ktoré 
patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, vrátane informácií o druhu a 
objeme spracúvaných údajov, právneho 
základu pre spracúvanie údajov podľa 
článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/679, 
právneho základu pre prenos osobných 
údajov mimo Únie podľa kapitoly V 
nariadenia (EÚ) 2016/679, počte 
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identifikovaných prípadov, počte prípadov, 
v ktorých používateľ podal sťažnosť na 
vnútorný mechanizmus nápravy alebo na 
justičný orgán a výsledku týchto konaní, 
počte chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679. Poskytovatelia 
by mali predkladať svoje správy aj 
dozorným orgánom v súlade s nariadením 
(EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe výnimky by poskytovatelia mali 
každoročne uverejňovať správy o 
spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe obmedzenia stanoveného v tomto 
nariadení by poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
mali každoročne uverejňovať správy o 
spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, počte identifikovaných prípadov, 
počte prípadov, v ktorých používateľ 
podal sťažnosť na vnútorný 
mechanizmus nápravy alebo na justičný 
orgán a výsledku týchto konaní, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
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politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe výnimky by poskytovatelia mali 
každoročne uverejňovať správy o 
spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

(14) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť v 
súvislosti s činnosťami vykonávanými na 
základe výnimky by poskytovatelia mali 
každoročne sprístupňovať verejnosti 
správy o spracúvaní, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, právnom základe pre spracúvanie, 
počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom podporiť zodpovedné 
dozorné orgány pri plnení ich úloh by mal 
Európsky výbor pre ochranu údajov 



PE661.791v01-00 48/109 AM\1219075SK.docx

SK

vydať usmernenia týkajúce sa súladu 
spracúvania, ktoré patrí do rozsahu 
pôsobnosti obmedzenia stanoveného v 
tomto nariadení, s nariadením (EÚ) 
2016/679. Tieto usmernenia by mali 
predovšetkým pomáhať dozorným 
orgánom pri poskytovaní poradenstva v 
rámci postupu predchádzajúcej 
konzultácie stanoveného v článku 36 
nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorý by sa 
mal vykonávať pri posudzovaní toho, či 
existujúca alebo nová technológia, ktorá 
sa má použiť, je najmodernejšia, čo 
najmenej zasahuje do súkromia a funguje 
na primeranom právnom základe podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by malo 
nadobudnúť účinnosť tretím dňom po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie, aby sa zabezpečilo jeho 
uplatňovanie od 21. decembra 2020.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by malo 
nadobudnúť účinnosť tretím dňom po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie, aby sa zabezpečilo jeho 
uplatňovanie od 21. decembra 2020.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Lega

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca. Tento 
nový právny rámec poskytne nový právny 
základ a záväzné požiadavky pre 
spoločnosti na odhaľovanie a 
nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovanie detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
sexuálne vykorisťovanie detí online. Nový 
právny rámec by mal zároveň zahŕňať 
prepracovanejšie záruky, ako aj 
vytvorenie európskeho centra prevencie 
sexuálneho zneužívania a boja proti nemu 



PE661.791v01-00 50/109 AM\1219075SK.docx

SK

s cieľom zlepšiť transparentnosť a 
zodpovednosť. Ak dlhodobé právne 
predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo 
obmedziť do 31. decembra 2025, t. j. na 
obdobie, ktoré je primerane potrebné na 
prijatie nového dlhodobého právneho 
rámca s prepracovanejšími zárukami. Ak 
dlhodobé právne predpisy budú prijaté a 
nadobudnú účinnosť pred uvedeným 
dátumom, toto nariadenie by sa nimi malo 
zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií 
výlučne na účely boja proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí a detskej pornografii 
online. V prípade všetkých ostatných 
činností poskytovateľov 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2002/58/ES, 
sa uplatňuje rozhodnutie prijaté v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
títo poskytovatelia podliehajú rovnakým 
pravidlám a osobitným povinnostiam ako 
všetky ostatné elektronické komunikačné 
služby, pokiaľ ide o súkromie. Obdobie 
uplatňovania tohto nariadenia by sa malo 
obmedziť do 31. decembra 2025, aby sa 
poskytol primeraný čas na prijatie nového 
dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami, ako je 
vytvorenie európskeho centra prevencie 
sexuálneho zneužívania a boja proti nemu 
s cieľom zlepšiť transparentnosť a 
zodpovednosť. Ak dlhodobé právne 
predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
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ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

ide o súkromie, a to výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
detí, ako aj odhaľovania alebo 
nahlasovania sexuálneho zneužívania detí 
online a detskej pornografie orgánom 
presadzovania práva. Obdobie 
uplatňovania tohto nariadenia by sa preto 
malo byť obmedziť do 31. decembra 2022. 
Ak dlhodobé právne predpisy budú prijaté 
a nadobudnú účinnosť pred uvedeným 
dátumom, toto nariadenie by sa nimi malo 
zrušiť.

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 127
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2022, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2025, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

(16) Týmto nariadením sa obmedzuje 
právo na ochranu dôvernosti komunikácií a 
odchyľuje sa od rozhodnutia prijatého v 
smernici (EÚ) 2018/1972, podľa ktorého 
interpersonálne komunikačné služby 
nezávislé od číslovania podliehajú 
rovnakým pravidlám ako všetky ostatné 
elektronické komunikačné služby, pokiaľ 
ide o súkromie. Obdobie uplatňovania 
tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť 
do 31. decembra 2022, t. j. na obdobie, 
ktoré je primerane potrebné na prijatie 
nového dlhodobého právneho rámca s 
prepracovanejšími zárukami. Ak dlhodobé 
právne predpisy budú prijaté a nadobudnú 
účinnosť pred uvedeným dátumom, toto 
nariadenie by sa nimi malo zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania by mali podliehať osobitným 
povinnostiam stanoveným v smernici 
2002/58/ES, pokiaľ ide o akékoľvek iné 
činnosti, ktoré patria do rozsahu jej 
pôsobnosti.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Dozorné orgány zodpovedné za 
monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia by mali byť rovnaké ako 
nezávislé dozorné orgány určené podľa 
kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Šifrovanie bez medzifáz je 
dôležitým nástrojom na zaručenie 
bezpečnej a dôvernej komunikácie 
používateľov vrátane komunikácie detí. 
Každé oslabenie šifrovania môžu 
potenciálne zneužívať tretie strany so 
zlým úmyslom. Žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia by sa preto nemalo vykladať 
ako zákaz alebo oslabenie šifrovania bez 
medzifáz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17c) Dôvernosť komunikácie je 
základným právom zaručeným v článku 7 
charty. Je teda aj predpokladom bezpečnej 
komunikácie medzi obeťami sexuálneho 
zneužívania detí a dôveryhodným 
dospelým alebo organizáciami činnými v 
boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
ako aj v komunikácii medzi obeťami a ich 
advokátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17d) Všetka komunikácia medzi 
obvinenou alebo odsúdenou osobou a jej 
advokátom by mala byť chránená, aby sa 
zaručilo základné právo na účinný 
prostriedok nápravy a základné právo na 
spravodlivý proces podľa článku 47 
charty, ako aj právo na prezumpciu 
neviny a právo na obhajobu podľa jej 
článku 48.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17e) Toto nariadenie by sa malo 
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uplatňovať len na videá alebo obrázky 
vymieňané prostredníctvom služieb 
odosielania správ alebo e-mailov. Nemalo 
by sa vzťahovať na skenovanie textovej 
alebo zvukovej komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Obrázky a videá zobrazujúce 
detskú pornografiu sa týkajú intimity 
dieťaťa, a preto predstavujú osobitné 
kategórie údajov; zdieľanie tohto obsahu, 
jeho spracúvanie a šírenie je nezákonné. 
Preto by mal existovať jasný právny 
základ umožňujúci spoločnostiam 
prijímať opatrenia s cieľom zabrániť 
takémuto spracúvaniu, zabezpečiť, aby 
ich služby neboli zneužívané na účely 
šírenia obrázkov a videí zobrazujúcich 
sexuálne zneužívanie detí online, a takýto 
obsah odstraňovať. Postupy týchto 
spoločností by sa mali zapadať do 
konkrétneho kontextu tohto nariadenia a 
mali by byť v súlade so zárukami, ktoré sú 
v ňom zahrnuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
  Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura 
Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Obrázky a videá zobrazujúce 
detskú pornografiu sa týkajú intimity 
dieťaťa, a preto predstavujú osobitné 
kategórie údajov, ktorých spracúvanie na 
účely ich šírenia je nezákonné. 
Spoločnosti by mali mať možnosť 
prijímať opatrenia na zabraňovanie 
takémuto spracúvaniu a na zabezpečenie 
toho, aby ich služby neboli zneužívané na 
účely šírenia obrázkov a videí 
zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bol konzultovaný v súlade 
s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17257 a 
vydal svoje stanovisko […],

(19) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bol konzultovaný v súlade 
s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17257 a 
vydal svoje stanovisko 10. novembra 2020,

_________________ _________________
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ C 20, 
21.1.2019, s. 1).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ C 20, 
21.1.2019, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bol konzultovaný v súlade 
s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17257 a 
vydal svoje stanovisko […],

(19) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bol konzultovaný v súlade 
s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17257 a 
vydal svoje stanovisko 10. novembra 2020,

_________________ _________________
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ C 20, 
21.1.2019, s. 1).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ C 20, 
21.1.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania v obmedzených 
prípadoch používanie osobitných 
technológií na spracúvanie osobných a 
iných údajov v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na odhaľovanie, nahlasovanie a 
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odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

odstraňovanie detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
detí, ktoré pozostáva z obrázkov alebo 
videí, v rámci ich služieb. Týmto 
nariadením sa preto vytvára právny 
základ pre spracúvanie uvedených údajov 
podľa článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia 
(EÚ) 2016/679 a nie je ním dotknuté 
uvedené nariadenie.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na textovú 
ani zvukovú komunikáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie právneho základu v nadväznosti na stanovisko európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania používanie 
technológií na spracúvanie osobných 
údajov v rozsahu potrebnom a 
primeranom na odhaľovanie a 
nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí 
online a na odhaľovanie, nahlasovanie a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb, a to pri plnom dodržiavaní 
práv a povinností stanovených v nariadení 
(EÚ) 2016/679. Toto nariadenie sa 
vzťahuje na analýzu obrázkov, videí, 
textového obsahu a zvukových záznamov, 
ktoré sa vymieňajú prostredníctvom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
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nezávislých od číslovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

Týmto nariadením sa ustanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá, ktorými sa 
obmedzujú určité práva a povinnosti 
stanovené v smernici 2002/58/ES s 
jediným cieľom umožniť poskytovateľom 
určitých interpersonálnych komunikačných 
služieb nezávislých od číslovania, t. j. 
poskytovateľom služieb prenosu správ 
alebo služieb elektronickej pošty, ďalšie 
používanie osobitných technológií, t. j. 
používanie spätne nekonvertovateľného 
digitálneho podpisu („hash“), na 
spracúvanie osobných údajov v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na odhaľovanie a 
nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovanie detskej pornografie 
v rámci ich služieb, a to bez toho, aby bolo 
dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá, ktorými sa 
obmedzujú určité práva a povinnosti 
stanovené v smernici 2002/58/ES s 
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umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

jediným cieľom umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania používanie 
technológií na spracúvanie osobných a 
iných údajov v rozsahu potrebnom na 
odhaľovanie a nahlasovanie sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovanie 
detskej pornografie v rámci ich služieb, a 
to bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Fabienne Keller, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie v rámci 
ich služieb.

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné a 
prísne obmedzené pravidlá odchyľujúce sa 
od určitých povinností stanovených v 
smernici 2002/58/ES s jediným cieľom 
umožniť poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania ďalšie 
používanie technológií na spracúvanie 
osobných a iných údajov v rozsahu 
potrebnom na odhaľovanie a nahlasovanie 
sexuálneho zneužívania detí online a 
odstraňovanie detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho sexuálne 
vykorisťovanie detí v rámci ich služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE



PE661.791v01-00 62/109 AM\1219075SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „sexuálne zneužívanie detí online“ 
je:

(2) „detská pornografia a materiál 
zobrazujúci vykorisťovanie detí“ je:

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so smernicou 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. V súlade s odôvodnením 9 uvedenej smernice 
sa právne nástroje vzťahujú na záznamy sexuálneho zneužívania, ako aj na iné záznamy, ktoré 
sa zneužívajú s vedomím dieťaťa alebo bez neho.

Pozmeňujúci návrh 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) materiál, ktorý predstavuje detskú 
pornografiu v zmysle článku 2 písm. c) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnuté do vymedzenia pojmu detská pornografia.

Pozmeňujúci návrh 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) materiál, ktorý predstavuje detskú a) materiál, ktorý predstavuje detskú 
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pornografiu v zmysle článku 2 písm. c) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ;

pornografiu v zmysle článku 2 písm. c) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ, pričom sa rozsah tohto 
pojmu rozširuje na akýkoľvek obscénny 
obrazový materiál, ktorý zobrazuje alebo 
odhaľuje akúkoľvek intímnu časť 
dieťaťa bez ohľadu na jeho pohlavie a 
ktorý podporuje alebo spôsobuje vážne 
emočné poruchy, čím porušuje dôstojnosť 
jednotlivca ako ľudskej bytosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Cornelia Ernst

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na účely zapájania dieťaťa do sexuálnych 
aktivít alebo na výrobu detskej 
pornografie ktorýmkoľvek z týchto 
spôsobov:

vypúšťa sa

i) lákanie dieťaťa ponúkaním darov alebo 
iných výhod;
ii) vyhrážanie sa dieťaťu negatívnymi 
dôsledkami, ktoré môžu mať na dieťa 
závažný vplyv;
iii) predvádzanie pornografického 
materiálu dieťaťu alebo jeho 
sprístupnenie dieťaťu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia



PE661.791v01-00 64/109 AM\1219075SK.docx

SK

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na účely zapájania dieťaťa do sexuálnych 
aktivít alebo na výrobu detskej 
pornografie ktorýmkoľvek z týchto 
spôsobov:

vypúšťa sa

i) lákanie dieťaťa ponúkaním darov alebo 
iných výhod;
ii) vyhrážanie sa dieťaťu negatívnymi 
dôsledkami, ktoré môžu mať na dieťa 
závažný vplyv;
iii) predvádzanie pornografického 
materiálu dieťaťu alebo jeho 
sprístupnenie dieťaťu.

Or. en

Odôvodnenie

Automatická analýza obsahu súkromných komunikácií pri odhaľovaní možného nadväzovania 
kontaktu s dieťaťom je náchylná na chyby a zároveň vystavuje zákonné dôverné konverzácie 
detí i dospelých zverejneniu a rizikám zneužitia.

Pozmeňujúci návrh 149
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na účely zapájania dieťaťa do sexuálnych 
aktivít alebo na výrobu detskej 
pornografie ktorýmkoľvek z týchto 
spôsobov:

b) nadväzovanie kontaktu ako:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nadväzovanie kontaktu s dieťaťom 
na účely zapájania dieťaťa do sexuálnych 
aktivít alebo na výrobu detskej 
pornografie ktorýmkoľvek z týchto 
spôsobov:

b) „nadväzovanie kontaktu s 
dieťaťom“ je každé úmyselné konanie, 
ktoré podľa článku 6 smernice 
2011/93/EÚ predstavuje trestný čin;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence 
Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) lákanie dieťaťa ponúkaním darov 
alebo iných výhod;

i) návrh dospelej osoby na stretnutie 
s dieťaťom na účely spáchania 
niektorého z trestných činov uvedených v 
článku 3 ods. 4 a článku 5 ods. 6 smernice 
2011/93/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
Nathalie Loiseau
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) vyhrážanie sa dieťaťu 
negatívnymi dôsledkami, ktoré môžu mať 
na dieťa závažný vplyv;

ii) pokus o spáchanie trestného činu 
uvedeného v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 
2011/93/EÚ dospelou osobou, ktorá 
nadväzuje kontakt s dieťaťom na účely 
poskytovania detskej pornografie 
zobrazujúcej toto dieťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, 
Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia 
Donáth, Nathalie Loiseau

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) predvádzanie pornografického 
materiálu dieťaťu alebo jeho 
sprístupnenie dieťaťu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „pornografické predstavenie“ 
vymedzené v článku 2 písm. e) smernice 
2011/93/EÚ.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Zahrnuté do vymedzenia pojmu detská pornografia.

Pozmeňujúci návrh 155
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „pornografické predstavenie“ 
vymedzené v článku 2 písm. e) smernice 
2011/93/EÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Predstavenie, ktoré sa odohráva naživo, nemožno odhaliť jeho porovnaním s databázou 
hashov známeho materiálu.

Pozmeňujúci návrh 156
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „detská prostitúcia“ vymedzená v 
článku 2 písm. d) smernice 2011/93/EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „detská prostitúcia“ vymedzená v 
článku 2 písm. d) smernice 2011/93/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Birgit Sippel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „pozitívny nález“ je zhoda 
vyplývajúca z porovnania obrazu alebo 
videa s jedinečným, spätne 
nekonvertovateľným digitálnym podpisom 
(„hash“) z databázy overených prípadov 
detskej pornografie online, ktorú spravuje 
organizácia uznaná Komisiou podľa 
článku [...] tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

V hranatých zátvorkách má byť odkaz na článok 3 písm. f (nové) návrhu správy: Verejný 
register organizácií konajúcich vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Pozmeňujúci návrh 159
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) „detská pornografia“ je:
a) materiál, ktorý predstavuje „detskú 
pornografiu“ v zmysle článku 2 písm. c) 
smernice 2011/93/EÚ;
b) materiál, ktorý predstavuje 
„pornografické predstavenie“ vymedzené 
v článku 2 písm. e) smernice 2011/93/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti výnimky Rozsah pôsobnosti obmedzenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobitné povinnosti stanovené v článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES sa 
nevzťahujú na spracúvanie osobných a 
iných údajov v súvislosti s poskytovaním 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré je 
nevyhnutne potrebné na používanie 
technológie výlučne na účely 

Rozsah pôsobnosti osobitných práv a 
povinností stanovených v článku 5 ods. 1 a 
článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES sa 
obmedzuje s ohľadom na dôvernosť 
komunikácií týkajúcich sa spracúvania 
osobných a iných údajov v súvislosti s 
výmenou videí alebo obrázkov 
prostredníctvom odosielania správ alebo 
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odstraňovania detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, za predpokladu, že:

webmailu pomocou interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, za predpokladu, že toto 
obmedzenie je nevyhnutne potrebné na 
používanie technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
detí a ich odhaľovania a nahlasovania 
súdnemu orgánu, ktorý nariadil 
spracovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Sprístupňovanie obsahu súkromných komunikácií mimovládnym organizáciám, najmä v 
krajinách, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov, nie je nevyhnutne potrebné na 
účely presadzovania práva a nie je ani v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 162
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobitné povinnosti stanovené v článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES sa 
nevzťahujú na spracúvanie osobných a 
iných údajov v súvislosti s poskytovaním 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré je 
nevyhnutne potrebné na používanie 
technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
za predpokladu, že:

Rozsah pôsobnosti osobitných práv a 
povinností stanovených v článku 5 ods. 1 a 
článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES sa 
obmedzuje s ohľadom na spracúvanie 
osobných a iných údajov v súvislosti s 
poskytovaním interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, za predpokladu, že toto 
obmedzenie je nevyhnutne potrebné na 
používanie technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
za predpokladu, že:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobitné povinnosti stanovené v článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES sa 
nevzťahujú na spracúvanie osobných a 
iných údajov v súvislosti s poskytovaním 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré je 
nevyhnutne potrebné na používanie 
technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
za predpokladu, že:

Osobitné povinnosti stanovené v článku 5 
ods. 1 a článku 6 smernice 2002/58/ES sa 
nevzťahujú na spracúvanie osobných a 
iných údajov v súvislosti s poskytovaním 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania, ktoré je 
nevyhnutne potrebné na používanie 
technológie výlučne na účely 
odstraňovania detskej pornografie, 
blokovania týchto webových sídel a 
odhaľovania alebo nahlasovania 
sexuálneho zneužívania detí online 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí, 
za predpokladu, že:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s 
najnovším stavom techniky v tomto 
odvetví a najmenej narušujú súkromie;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Zmenené a presunuté do odseku 1 a (nový).

Pozmeňujúci návrh 165
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s 
najnovším stavom techniky v tomto 
odvetví a najmenej narušujú súkromie;

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali výlučne na 
tento účel, a za predpokladu, že spĺňajú 
všetky tieto podmienky:

i) sú v súlade s najnovšími 
poznatkami využívanými v tomto odvetví a 
najmenej narúšajú súkromie;
ii) posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 sa vykonali v súlade s 
článkom 3a tohto nariadenia;
iii) spracúvanie je založené na článku 
6 ods. 1 písm. d) alebo e) nariadenia (EÚ) 
2016/679 za predpokladu, že bez toho, aby 
bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, 
boli splnené všetky podmienky stanovené 
v tomto nariadení;
iv) kategórie osobných údajov, ktoré 
sa majú spracúvať v rámci jednotlivých 
spracovateľských operácií, sú obsahové 
údaje, súvisiace prevádzkové údaje, ako aj 
údaje získané prostredníctvom takéhoto 
spracovania;
v) rozsah pôsobnosti obmedzenia 
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práv na dôvernosť a ochranu osobných 
údajov je jasne vymedzený;
vi) v rámci interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania existujú interné postupy na 
zabránenie zneužívaniu, neoprávnenému 
prístupu alebo prenosom;
vii) identita a kategórie 
prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov 
sú jasne špecifikované;
viii) po identifikovaní „pozitívneho 
nálezu“ je maximálne obdobie 
uchovávania obsahových údajov, 
súvisiacich prevádzkových údajov a 
údajov získaných pomocou tohto 
spracovania jeden mesiac, po ktorom 
musia byť údaje automaticky a natrvalo 
vymazané, pokiaľ nie sú potrebné na 
stanovenie, výkon alebo obranu právnych 
nárokov;
ix) poskytovateľ interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania zabezpečuje ľudskú kontrolu a 
zásah pri každom spracúvaní osobných 
údajov, pričom „pozitívny nález“ sa 
nenahlasuje orgánom presadzovania 
práva alebo organizáciám konajúcim vo 
verejnom záujme bez predchádzajúcej 
ľudskej kontroly;
x) sú zavedené vhodné postupy a 
mechanizmy uplatňovania nárokov na 
nápravu s cieľom zabezpečiť, aby 
jednotlivci mohli podať sťažnosť 
poskytovateľovi interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania v primeranej lehote, aby 
používateľ mohol predložiť svoje 
pripomienky v súlade s článkom 3c;
xi) bez toho, aby boli dotknuté 
informácie stanovené v článku 13 
nariadenia (EÚ) 2016/679, sú dotknuté 
osoby informované o obmedzení 
dôvernosti ich komunikácie výlučne na 
účely odstránenia detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania detskej 
pornografie vrátane možnosti, že sa 
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osobné údaje poskytnú orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí;
xii) v prípade „pozitívneho nálezu“, 
pokiaľ nie je dotknuté prebiehajúce 
vyšetrovanie, sa informovanie môže 
odložiť v nevyhnutne potrebnom rozsahu 
a dotknuté osoby sú bezodkladne 
informované po ukončení vyšetrovania a 
bez toho, aby boli dotknuté informácie 
stanovené v článku 13 nariadenia (EÚ) 
2016/679, sú dotknuté osoby informované 
o týchto skutočnostiach:
a) príslušné orgány presadzovania 
práva a organizácie konajúce vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, s ktorými boli ich osobné údaje 
zdieľané;
b) prostriedky nápravy, ktoré má k 
dispozícii poskytovateľ interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania; ako aj
c) možnosť podať sťažnosť 
príslušnému dozornému orgánu a 
možnosť súdneho prostriedku nápravy a 
totožnosť týchto orgánov v danom 
prípade;
xiii) nedochádza k žiadnemu zásahu do 
komunikácie, ktorá je chránená 
služobným tajomstvom, napríklad medzi 
lekármi a ich pacientmi, novinármi a ich 
zdrojmi alebo právnikmi a ich klientmi;
xiv) každý prenos osobných údajov do 
tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám je v súlade s kapitolou V 
nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s 
najnovším stavom techniky v tomto 
odvetví a najmenej narušujú súkromie;

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na technológie, ktoré spĺňajú 
všetky tieto podmienky:

i) sú v súlade s najnovším stavom 
techniky v tomto odvetví a najmenej 
narúšajú súkromie;
ii) posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 sa vykonali v súlade s 
článkom 3a tohto nariadenia;
iii) spracúvanie je založené na článku 
6 ods. 1 písm. d) alebo e) nariadenia (EÚ) 
2016/679;
iv) kategórie osobných údajov, ktoré 
sa majú spracúvať, sú jasne vymedzené 
pre každú operáciu spracovania;
v) rozsah pôsobnosti obmedzenia 
práv na dôvernosť a ochranu osobných 
údajov je jasne vymedzený;
vi) v rámci interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania existujú interné postupy na 
zabránenie zneužívaniu, neoprávnenému 
prístupu alebo prenosom;
vii) identita a kategórie 
prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov 
sú jasne špecifikované;
viii) obdobie uchovávania a 
uplatniteľné záruky sú jasne určené;
ix) pri každom spracúvaní osobných 
údajov je zabezpečený ľudský dohľad a 
zásah a orgánom presadzovania práva 
alebo organizáciám konajúcim vo 
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verejnom záujme sa nezasiela žiadny 
„pozitívny nález“ bez predchádzajúcej 
ľudskej kontroly;
x) sú zavedené vhodné postupy a 
mechanizmy uplatňovania nárokov na 
nápravu s cieľom zabezpečiť, aby 
jednotlivci mohli podať sťažnosť 
poskytovateľovi interpersonálnej 
komunikačnej služby nezávislej od 
číslovania v primeranej lehote, aby 
používateľ mohol predložiť svoje 
pripomienky v súlade s článkom 3c;
xi) pokiaľ nie je dotknuté 
prebiehajúce vyšetrovanie, počas ktorého 
sa informovanie môže odložiť v 
nevyhnutne potrebnom rozsahu a 
dotknuté osoby sú bezodkladne 
informované po ukončení vyšetrovania, a 
bez toho, aby boli dotknuté informácie 
stanovené v článku 13 nariadenia (EÚ) 
2016/679, sú dotknuté osoby informované 
o týchto skutočnostiach:
a) obmedzenie dôvernosti ich 
komunikácie výlučne na účely 
odstránenia detskej pornografie a 
odhaľovania alebo nahlasovania detskej 
pornografie vrátane možnosti, že sa 
osobné údaje poskytnú orgánom 
presadzovania práva a organizáciám 
konajúcim vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí;
b) v prípade „pozitívneho nálezu“ sa 
dotknutým osobám poskytnú tieto 
informácie;
c) príslušné orgány presadzovania 
práva a organizácie konajúce vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, s ktorými boli ich osobné údaje 
zdieľané;
d) prostriedky nápravy, ktoré má k 
dispozícii poskytovateľ interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania; ako aj
e) možnosť podať sťažnosť 
príslušnému dozornému orgánu a 
možnosť súdneho prostriedku nápravy a 
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totožnosť týchto orgánov v danom 
prípade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a 
najmenej narušujú súkromie;

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel a ktoré sú v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a 
najmenej narušujú súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali na tento 
účel pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a ktoré sú v súlade s najnovším 
stavom techniky v tomto odvetví a 

a) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania používali na tento účel a ktoré 
sú v súlade so zásadou špecificky 
navrhnutej a štandardnej ochrany údajov 
zakotvenou v článku 25 nariadenia (EÚ) 
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najmenej narušujú súkromie; 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) ak sa technológia nepoužívala 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, uplatnil sa postup 
predchádzajúcej konzultácie stanovený v 
článku 36 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Anna Júlia Donáth

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poskytovateľ vo svojich výročných 
správach objasní právny základ pre 
spracúvanie osobných údajov podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie obsahu predstavujúceho 
sexuálne zneužívanie detí, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

 Zmenené a presunuté do odseku 1a (nový).

Pozmeňujúci návrh 172
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Anna Júlia Donáth

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie obsahu predstavujúceho 
sexuálne zneužívanie detí, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia;

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí 
online;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Sophia in 't 
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Veld, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie obsahu predstavujúceho 
sexuálne zneužívanie detí, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia;

b) používaná technológia, aj keď je 
sama osebe dostatočne spoľahlivá v tom 
zmysle, že v maximálnej možnej miere 
obmedzuje mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie obsahu predstavujúceho 
sexuálne zneužívanie detí, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia, by sa mala 
využívať v kombinácii s ľudskou 
kontrolou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie obsahu predstavujúceho 
sexuálne zneužívanie detí, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia;

b) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že v 
maximálnej možnej miere obmedzuje 
mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí 
alebo detskej pornografie, a ak sa aj chyby 
vyskytnú, ich dôsledky sa podľa možností 
bezodkladne odstránia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth
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Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) poskytovateľ zavedie mechanizmy 
nápravy s cieľom zabezpečiť, aby 
používatelia, ktorí sa domnievajú, že boli 
neprávom obvinení zo sexuálneho 
zneužívania detí, mohli svoje prípady 
predložiť poskytovateľovi na preskúmanie 
a aby sa v prípade výskytu chýb ich 
dôsledky bezodkladne napravili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Anna Júlia Donáth
Fabienne Keller

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) všetky prípady možného 
sexuálneho zneužívania detí online sa po 
náležitej ľudskej kontrole nahlasujú 
orgánom presadzovania práva a 
organizáciám konajúcim vo verejnom 
záujme proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí, aby mohli identifikovať detské obete, 
a ako záruka zistenia chýb, ktoré pri 
odhaľovaní poskytovatelia urobili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) technológia použitá na 
odhaľovanie nadväzovania kontaktov s 
deťmi sa obmedzuje na používanie 
relevantných kľúčových ukazovateľov, 
ako sú kľúčové slová a objektívne 
identifikované rizikové faktory, ako je 
vekový rozdiel, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo na ľudskú kontrolu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) technológia použitá na 
odhaľovanie nadväzovania kontaktov s 
deťmi sa obmedzuje na používanie 
relevantných kľúčových ukazovateľov, 
ako sú kľúčové slová a objektívne 
identifikované rizikové faktory, ako je 
vekový rozdiel, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo na ľudskú kontrolu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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 Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spracúvanie je obmedzené na to, 
čo je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, okamžite sa vymaže;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spracúvanie je obmedzené na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, okamžite sa vymaže;

d) spracúvanie je obmedzené na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie.

Pokiaľ sa sexuálne zneužívanie detí na 
internete neodhalí a nepotvrdí, príslušné 
údaje sa okamžite po spracovaní vymažú.
Pokiaľ sa sexuálne zneužívanie detí 
odhalí a potvrdí, príslušné údaje sa 
uchovávajú výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:
– na účely nahlasovania a prenosu 
informácií orgánom presadzovania práva 
a iným príslušným verejným orgánom 
vrátane organizácií konajúcich vo 
verejnom záujme proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí podľa nariadenia (EÚ) 
2016/679 a na vyhovenie žiadostiam 
týchto subjektov;

– na zablokovanie účtu dotknutého 
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používateľa;
– na vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“), pokiaľ ide o údaje, ktoré boli 
spoľahlivo identifikované ako detská 
pornografia;
– na zlepšenie a overenie presnosti 
používanej technológie;
– na účely začatia konania o správnom 
alebo súdnom preskúmaní alebo 
prostriedku nápravy.
Obdobie uchovávania nesmie presiahnuť 
deväť mesiacov s výnimkou riadne 
odôvodnených prípadov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spracúvanie je obmedzené na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, okamžite sa vymaže;

d) spracúvanie umožnené 
obmedzením stanoveným v tomto 
nariadení je obmedzené na to, čo je 
nevyhnutne potrebné výlučne na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, obsahové údaje, súvisiace 
prevádzkové údaje a údaje získané 
prostredníctvom tohto spracovania sa 
okamžite vymažú; v každom prípade sa 
tieto údaje vymažú automaticky po 
uplynutí jedného mesiaca odo dňa zistenia 
pozitívneho nálezu, pokiaľ nie sú 
potrebné na stanovenie, výkon alebo 
obranu právnych nárokov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spracúvanie je obmedzené na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania a nahlasovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, okamžite sa vymaže;

d) spracúvanie umožnené týmto 
nariadením je obmedzené na to, čo je 
nevyhnutne potrebné výlučne na účel 
odhaľovania a oznamovania sexuálneho 
zneužívania detí online a odstraňovania 
detskej pornografie, a pokiaľ sa sexuálne 
zneužívanie detí na internete neodhalí a 
nepotvrdí, údaje získané prostredníctvom 
tohto spracovania sa okamžite vymažú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom 
spracúvaní vrátane informácií o druhu a 
objeme spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

 Zmenené a presunuté do odseku 1b (nový).

Pozmeňujúci návrh 184
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth , Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom spracúvaní 
vrátane informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

e) v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 poskytovateľ do ... [šiestich 
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a následne 
každoročne uverejňuje a predkladá 
dozornému orgánu a Európskej komisii 
správu o spracúvaní osobných údajov 
umožnenom obmedzením, ktoré sa 
stanovuje v tomto nariadení, vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, právnom základe pre spracúvanie 
podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 
2016/679, právnom základe pre prenosy 
osobných údajov mimo Únie podľa 
kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, 
počte identifikovaných prípadov, počte 
prípadov, v ktorých používateľ podal 
sťažnosť v rámci interného mechanizmu 
uplatňovania nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a zárukách na 
ochranu údajov uplatnených v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Or. en
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Odôvodnenie

 Do pozmeňujúceho návrhu 44 dopĺňa Komisiu ako príjemcu takýchto správ.

Pozmeňujúci návrh 185
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom spracúvaní 
vrátane informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

e) v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 poskytovateľ do ... [šiestich 
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a následne 
každoročne uverejňuje a predkladá 
dozornému orgánu správu o spracúvaní 
osobných údajov umožnenom 
obmedzením, ktoré sa stanovuje v tomto 
nariadení, vrátane informácií o druhu a 
objeme spracúvaných údajov, právnom 
základe pre spracúvanie podľa článku 6 
nariadenia (EÚ) 2016/679, právnom 
základe pre prenosy osobných údajov 
mimo Únie podľa kapitoly V nariadenia 
(EÚ) 2016/679, počte identifikovaných 
prípadov, počte prípadov, v ktorých 
používateľ podal sťažnosť v rámci 
interného mechanizmu uplatňovania 
nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a zárukách na 
ochranu údajov uplatnených v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom spracúvaní 
vrátane informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

e) v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 poskytovateľ do ... a následne 
každoročne uverejňuje a predkladá 
dozornému orgánu správu o spracúvaní 
osobných údajov umožnenom 
obmedzením, ktoré sa stanovuje v tomto 
nariadení, vrátane informácií o druhu a 
objeme spracúvaných údajov, právnom 
základe pre spracúvanie podľa článku 6 
nariadenia (EÚ) 2016/679, právnom 
základe pre prenosy osobných údajov 
mimo Únie podľa kapitoly V nariadenia 
(EÚ) 2016/679, počte identifikovaných 
prípadov, počte prípadov, v ktorých 
používateľ podal sťažnosť v rámci 
interného mechanizmu uplatňovania 
nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a zárukách na 
ochranu údajov uplatnených v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ každoročne 
uverejňuje správy o príslušnom 

e) poskytovateľ každoročne 
sprístupňuje verejnosti správy o 
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spracúvaní vrátane informácií o druhu a 
objeme spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

spracúvaní osobných údajov v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia vrátane 
informácií o druhu a objeme spracúvaných 
údajov, právnom základe pre spracúvanie, 
počte identifikovaných prípadov, 
opatreniach uplatnených pri výbere a na 
zlepšenie kľúčových ukazovateľov, počte 
chýb a chybovosti (falošne pozitívne 
výsledky) rôznych nasadených technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania môžu spracúvať údaje 
elektronickej komunikácie výlučne na 
účely odhaľovania, odstraňovania detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 
vykorisťovanie detí a podávania správ 
súdnemu orgánu, ktorý nariadil 
spracovanie, v prípade, že:
a) im tak nariadil súdny orgán 
členského štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sídlo; takéto príkazy a 
spracúvanie údajov elektronických 
komunikácií sa prísne obmedzujú na 
komunikáciu osôb, v prípade ktorých 
existuje predchádzajúce podozrenie na 
základe skutkových dôkazov, že 
komunikovali alebo komunikujú o detskej 
pornografii a materiáli zobrazujúcom 
vykorisťovanie detí, a sú časovo 
obmedzené na čo najkratšie možné 
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obdobie na splnenie tohto účelu;
b) spracúvanie je primerané a 
obmedzené na zavedené technológie, ktoré 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania pravidelne používali výlučne na 
tento účel a ktoré spĺňajú všetky tieto 
podmienky:
i) sú v súlade s najnovším stavom 
techniky v odvetví a najmenej zasahujú do 
súkromia;
ii) použitá technológia je sama osebe 
dostatočne spoľahlivá v tom zmysle, že 
obmedzuje mieru chybovosti, pokiaľ ide o 
chybnú identifikáciu obsahu ako obsahu 
zobrazujúceho sexuálne vykorisťovanie 
detí a detskej pornografie (falošne 
pozitívne výsledky), na 1 z 
50 miliárd prípadov, a ak sa takéto 
príležitostné chyby vyskytnú, ich dôsledky 
sa bezodkladne odstránia;
iii) táto technológia okamžite vytvára 
jedinečný, spätne nekonvertovateľný 
digitálny podpis („hash“) elektronicky 
nahlásených obrázkov alebo videí, a to 
výlučne na účely okamžitého porovnania 
tohto hashu s databázou obsahujúcou 
digitálne podpisy materiálu predtým 
spoľahlivo identifikovaného ako detská 
pornografia a materiál zobrazujúci 
vykorisťovanie detí podľa článku 3a;
iv) posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 nariadenia 
(EÚ) 2016/679 boli vykonané v súlade s 
článkom 3a tohto nariadenia. 
Predchádzajúca konzultácia zahŕňa 
prístup dozorného orgánu k algoritmom a 
databázam, s ktorými sa porovnáva 
obsah; a
c) spracúvanie sa obmedzuje na to, 
čo je nevyhnutne potrebné na účely 
odhaľovania, nahlasovania a 
odstraňovania detskej pornografie a 
materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
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detí, a pokiaľ sa detská pornografia a 
materiál zobrazujúci vykorisťovanie detí 
neodhalí a nepotvrdí, údaje sa okamžite 
vymažú;
d) spracúvanie nenarúša ani 
neoslabuje bezpečnosť šifrovanej 
komunikácie a vzťahuje sa len na 
nešifrované komunikácie; a
e) poskytovateľ informuje dotknuté 
osoby o týchto skutočnostiach:
i) obmedzenie dôvernosti ich 
komunikácie výlučne na účely 
odstránenia, odhalenia alebo nahlásenia 
detskej pornografie a materiálu 
zobrazujúceho vykorisťovanie detí 
vrátane možnosti, že sa osobné údaje 
poskytnú orgánom presadzovania práva;
ii) v prípade, že boli osobné údaje 
poskytnuté príslušnému orgánu 
presadzovania práva, sa dotknutým 
osobám poskytnú tieto informácie;
iii) skutočnosť, že ich údaje boli 
poskytnuté príslušnému orgánu 
presadzovania práva, ako aj názov tohto 
orgánu;
iv) prostriedky nápravy, ktoré má k 
dispozícii poskytovateľ interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania; ako aj
v) možnosť požiadať o prostriedok 
nápravy a totožnosť príslušného orgánu;

Or. en

Odôvodnenie

 Jasnejšie kritériá, ako sa požaduje v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov. Je potrebné vytvoriť právny základ pre spracúvanie, pretože sa naň nevzťahuje 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Podľa Európskeho súdneho dvora je nepretržitá 
automatická analýza komunikácie vhodná len vtedy, ak sa obmedzuje na podozrivé osoby a 
podlieha predchádzajúcemu nezávislému preskúmaniu (vec La Quadrature et al). Otázku 
hashov a miery ich chybovosti už predsedníctvo Rady navrhlo v dokumente 12293/19. 
Bezpečné šifrovanie je nevyhnutné na ochranu osobných tajomstiev, obchodných tajomstiev a 
štátnych tajomstiev pred odpočúvaním.
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Pozmeňujúci návrh 189
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
skenovanie textovej alebo zvukovej 
komunikácie na inej báze, ako je 
zodpovedajúci právny základ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
skenovanie textovej alebo zvukovej 
komunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia, ktorí používajú takúto 
technológiu, každoročne uverejňujú 
správu o príslušnom spracúvaní vrátane 
informácií o druhu a objeme 
spracúvaných údajov, počte 
identifikovaných prípadov, počte 
prípadov, v ktorých používateľ podal 
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sťažnosť v rámci interného mechanizmu 
uplatňovania nárokov na nápravu alebo 
prostredníctvom súdneho orgánu, a o 
výsledku týchto konaní, opatreniach 
uplatnených pri výbere a na zlepšenie 
kľúčových ukazovateľov, počte chýb a 
chybovosti (falošne pozitívne výsledky) 
rôznych využívaných technológií, 
opatreniach uplatnených na obmedzenie 
chybovosti a dosiahnutej chybovosti, 
politike uchovávania a uplatnených 
zárukách na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o odsek 1a písm. c), ak boli 
detská pornografia alebo materiál 
zobrazujúci vykorisťovania detí odhalené 
a potvrdené, prevádzkové údaje súvisiace 
s touto komunikáciou sa môžu uchovávať 
výlučne na tieto účely a počas obdobia 
najviac troch mesiacov:
– na účely nahlasovania orgánom 
presadzovania práva v členskom štáte, v 
ktorom má poskytovateľ sídlo, a orgánu 
alebo orgánom prevádzkujúcim databázu 
podľa článku 3a a v každom prípade po 
ľudskej kontrole;
– na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Patrick Breyer
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmeno d), ak bolo sexuálne 
zneužívanie detí online odhalené a 
potvrdené, príslušné údaje sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:

vypúšťa sa

– na účely nahlasovania a vyhovenia 
primeraným požiadavkám orgánov 
presadzovania práva a iných príslušných 
verejných orgánov;
– na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa;
– na vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“), pokiaľ ide o údaje, ktoré boli 
spoľahlivo identifikované ako detská 
pornografia.

Or. en

Odôvodnenie

 Zmenené a presunuté do odseku 1c (nový).

Pozmeňujúci návrh 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmeno d), ak bolo sexuálne 
zneužívanie detí online odhalené a 
potvrdené, príslušné údaje sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:

vypúšťa sa
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– na účely nahlasovania a vyhovenia 
primeraným požiadavkám orgánov 
presadzovania práva a iných príslušných 
verejných orgánov;
– na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa;
– na vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“), pokiaľ ide o údaje, ktoré boli 
spoľahlivo identifikované ako detská 
pornografia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmeno d), ak bolo sexuálne 
zneužívanie detí online odhalené a 
potvrdené, príslušné údaje sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:

Pokiaľ ide o prvý pododsek písmena d), ak 
bolo sexuálne zneužívanie detí zistené a 
potvrdené online, striktne príslušné osobné 
údaje, t. j. obsahové údaje, súvisiace 
prevádzkové údaje a akékoľvek výsledky 
spracovania týchto údajov, sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas nevyhnutne potrebného obdobia, ale 
v nijakom prípade dlhšie ako mesiac, po 
ktorého uplynutí sa bezodkladne vymažú, 
pokiaľ nie sú potrebné na stanovenie, 
výkon alebo obranu právnych nárokov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o písmeno d), ak bolo sexuálne 
zneužívanie detí online odhalené a 
potvrdené, príslušné údaje sa môžu 
uchovávať výlučne na tieto účely a len 
počas potrebného obdobia:

Pokiaľ ide o prvý pododsek písmena d), ak 
bolo sexuálne zneužívanie detí online 
odhalené a potvrdené, príslušné údaje sa 
môžu uchovávať výlučne na tieto účely a 
len počas potrebného obdobia, po ktorého 
uplynutí sa bezodkladne vymažú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– na účely jeho nahlásenia a na 
vyhovenie primeraným žiadostiam 
orgánov presadzovania práva a iných 
príslušných verejných orgánov,

– na účely jeho nahlásenia a 
bezodkladného prenosu – podľa smernice 
(EÚ) 2016/680 – príslušným orgánom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– na zablokovanie účtu dotknutého 
používateľa,

– zablokovanie alebo pozastavenie 
prístupu k účtu dotknutého používateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vo vzťahu k údajom spoľahlivo 
identifikovaným ako detská pornografia, na 
vytvorenie jedinečného, spätne 
nekonvertovateľného digitálneho podpisu 
(„hash“).

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– na účely uplatňovania nárokov na 
nápravu od poskytovateľa alebo na účely 
administratívneho preskúmania alebo 
súdneho konania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na 

ochranu údajov a predchádzajúce 
konzultácie s dozornými orgánmi

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania vykonajú – s cieľom odvolať sa 
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na obmedzenie stanovené v tomto 
nariadení – posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 uvedeného 
nariadenia do ... [troch mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, ktorí vykonávajú činnosti na 
zabraňovanie zneužívaniu detí, požiadajú 
dozorné orgány o predchádzajúce 
povolenie do ... [šiestich mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
Členské štáty zabezpečia, aby dozorné 
orgány mali dostatočné zdroje na 
vykonanie týchto postupov v súlade s 
požiadavkami stanovenými v nariadení 
(EÚ) 2016/679.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia zahrnuté činnosti na zabraňovanie zneužívaniu 
detí, poskytovatelia, ktorí tieto činnosti vykonávajú, musia požiadať orgány pre ochranu 
osobných údajov o predchádzajúce povolenie do šiestich mesiacov. Orgány pre ochranu 
osobných údajov musia mať dostatočné zdroje na urýchlené vykonanie týchto postupov.

Pozmeňujúci návrh 202
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na 
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ochranu údajov
S cieľom využiť výnimku stanovenú v 
tomto nariadení poskytovatelia 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania vykonajú 
posúdenie vplyvu na ochranu údajov, 
pokiaľ sa to vyžaduje v článku 35 
nariadenia (EÚ) 2016/679, v prípade, že: 
a) spracúvanie, na ktoré sa vzťahujú 
požiadavky stanovené v článku 3, už 
prebieha, a to do ... [troch mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]; alebo 
b) spracúvanie, na ktoré sa vzťahujú 
požiadavky stanovené v článku 3, sa ešte 
nezačalo, a to ešte pred začatím takéhoto 
spracovania. 
Písmeno a) sa neuplatňuje, ak sa 
posúdenie vplyvu na ochranu údajov 
vykonalo pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia. Písmenom a) sa 
neukladá povinnosť pozastaviť takéto 
spracúvanie počas vykonávania 
posúdenia vplyvu na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Databázy odhalených prípadov detskej 
pornografie a materiálu zobrazujúceho 

vykorisťovanie detí
1. Členské štáty môžu určiť verejný 
orgán, ktorý bude prevádzkovať databázu 
odhalených prípadov detskej pornografie 
a materiálu zobrazujúceho vykorisťovanie 
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detí. Databáza nesmie obsahovať žiadne 
skutočné obrázky ani videá, ale len 
jedinečné, spätne nekonvertovateľné 
digitálne podpisy („hashe“) odhalených 
prípadov detskej pornografie a materiálu 
zobrazujúceho vykorisťovanie detí.
2. Pred vložením nových údajov do 
databázy sa vykoná ľudská kontrola. Na 
tento účel poskytovatelia podľa článku 3 
ods. 4 poskytnú orgánu pôvodný materiál 
a digitálne podpisy. Orgán tento obsah 
preskúma a v prípade, že predstavuje 
detskú pornografiu alebo materiál 
zobrazujúci vykorisťovanie detí, nahrá 
príslušný hash do databázy a uloží 
pôvodný obsah do dobre zabezpečeného 
prostredia a offline.

Or. en

Odôvodnenie

 S cieľom zabezpečiť demokratickú kontrolu a súdny dohľad a predchádzať zneužívaniu by 
rozhodnutia o nezákonnej detskej pornografii a materiáli zobrazujúcom vykorisťovanie detí 
mali prijímať len verejné orgány v EÚ a následne poskytnúť tieto informácie poskytovateľom, 
aby ich zosúladili s hashmi.

Pozmeňujúci návrh 204
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na 

ochranu údajov a predchádzajúce 
konzultácie s dozornými orgánmi

Do ... [troch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania vykonajú – s cieľom odvolať sa 
na obmedzenie stanovené v tomto 
nariadení – posúdenie vplyvu na ochranu 
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údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 a postup predchádzajúcej 
konzultácie podľa článku 36 uvedeného 
nariadenia do ... [troch mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Mechanizmus podávania sťažností

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, ktorí využívajú technológie na 
spracúvanie osobných údajov s cieľom 
odhaľovať a nahlasovať sexuálne 
zneužívanie detí online a odhaľovať, 
nahlasovať a odstraňovať detskú 
pornografiu, zavedú účinný a prístupný 
mechanizmus, ktorý používateľom, 
ktorých obsah bol nahlásený organizácii 
konajúcej vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, umožní 
podať sťažnosť proti konaniu 
poskytovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Návrh nariadenia



PE661.791v01-00 102/109 AM\1219075SK.docx

SK

Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Mechanizmus podávania sťažností

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania zavedú účinný a prístupný 
mechanizmus, ktorý používateľom 
umožní podať sťažnosť proti konaniu 
poskytovateľa, ak:
– ich obsah alebo totožnosť boli 
nahlásené organizácii konajúcej vo 
verejnom záujme proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí alebo orgánom 
presadzovania práva alebo ktoré boli 
odstránené, ak nahlásený alebo 
odstránený materiál nepredstavuje 
sexuálne zneužívanie detí online v súlade 
s týmto nariadením, alebo
– ich totožnosť bola nahlásená 
organizácii konajúcej vo verejnom záujme 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí alebo 
orgánom presadzovania práva v prípade, 
ak používateľ dostal nevyžiadaný materiál 
zobrazujúci detskú pornografiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Verejný záujem a legitímny záujem 
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poskytovateľov
Na účely tohto nariadenia sa odhaľovanie 
a nahlasovanie sexuálneho zneužívania 
detí online a odstraňovanie detskej 
pornografie online považujú za a) 
legitímny záujem poskytovateľov 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 
2018/679 a b) úlohu, ktorá sa vykonáva vo 
verejnom záujme v zmysle článku 6 ods. 1 
písm. e) nariadenia (EÚ) 2018/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Usmernenia Európskeho výboru pre 

ochranu údajov
Komisia v súlade s článkom 70 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
požiada Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zverejnil usmernenia s cieľom 
pomôcť dozorným orgánom zodpovedným 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 
posúdiť, či spracúvanie, ktoré patrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v 
prípade existujúcich, ako aj budúcich 
technológií používaných výlučne na účely 
boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
online, je v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c
Mechanizmus podávania sťažností

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania zavedú účinný a prístupný 
mechanizmus, ktorý používateľom, 
ktorých obsah bol nahlásený organizácii 
konajúcej vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí alebo 
orgánom presadzovania práva alebo bol 
odstránený, umožní podať sťažnosť proti 
konaniu poskytovateľa, ak nahlásený 
alebo odstránený materiál nepredstavuje 
sexuálne zneužívanie detí online podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Návrh nariadenia
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c
Podávanie spätných správ 

poskytovateľom interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 

číslovania zo strany orgánov 
presadzovania práva a organizácií 

pôsobiacich vo verejnom záujme proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí

Orgány presadzovania práva a 
organizácie pôsobiace vo verejnom 
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záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí 
podávajú poskytovateľom 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania spätné správy so 
všeobecnými informáciami s cieľom 
zlepšiť presnosť svojich činností bez toho, 
aby museli poskytovať osobné údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans

Návrh nariadenia
Článok 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3d
Štatistika

Do ... [šiestich mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a následne každoročne členské štáty 
uverejňujú a predkladajú Komisii správy 
so štatistickými údajmi o týchto 
skutočnostiach:
a) celkový počet správ o odhalenom 
sexuálnom zneužívaní detí, ktoré poskytli 
orgánom presadzovania práva v členských 
štátoch poskytovatelia a/alebo organizácie 
interpersonálnych komunikačných služieb 
nezávislých od číslovania a/alebo 
organizácie konajúce vo verejnom záujme 
proti sexuálnemu zneužívaniu detí;
b) počet detí zachránených 
prostredníctvom činností uvedených v 
článku 3;
c) počet uväznených a odsúdených 
páchateľov;
d) počet falošne pozitívnych výsledkov;
e) prehľad metód použitých na 
odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí.
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Komisia zhromaždí tieto štatistiky a 
zohľadní ich pri revízii tohto nariadenia 
podľa [článku 3f (nový)].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3d
Účinné prostriedky nápravy

Používatelia, ktorí boli nepriaznivo 
ovplyvnení použitím osobitných 
technológií na spracúvanie osobných 
údajov zameraných na odhaľovanie a 
nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí 
online a odstraňovanie detskej 
pornografie z interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania v rámci ich služieb, majú právo 
na účinný prostriedok nápravy. Členské 
štáty zavedú účinné postupy 
na uplatňovanie tohto práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Návrh nariadenia
Článok 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3e
Preskúmanie

1. Na základe správ poskytnutých 
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orgánmi na ochranu údajov podľa 
[článku 3 ods. 1 písm. e)] a štatistík 
poskytnutých členskými štátmi podľa 
[článku 3d (nový)] Komisia do ... [jedného 
roka od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] a následne každoročne 
vykoná preskúmanie tohto nariadenia a 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu.
2. Komisia pri preskúmaní venuje 
osobitnú pozornosť:
a) všetkým podmienkam spracúvania 
údajov stanovených v [článku 3 ods. 1 
písm. a)];
b) primeranosti činností stanovených 
v tomto nariadení vrátane posúdenia 
štatistík predložených členskými štátmi 
podľa [článku 3d];
c) vývoju v oblasti technologického 
pokroku v súvislosti s takýmito 
činnosťami a rozsahu, v akom tieto 
činnosti zvyšujú presnosť a znižujú 
množstvo falošne pozitívnych výsledkov.

Or. en

Odôvodnenie

 Odsek 2 písm. a) sa vzťahuje na všetky podmienky uvedené v pozmeňujúcich návrhoch 28 –
 41.

Pozmeňujúci návrh 214
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3e
Dozorné orgány

Dozorné orgány zodpovedné za 
monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia sú rovnaké ako nezávislé 
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dozorné orgány určené podľa kapitoly VI 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
 Článok 3 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3f
Podmienky používania

Poskytovatelia interpersonálnych 
komunikačných služieb nezávislých od 
číslovania, ktorí využívajú technológie 
patriace do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, zahrnú do svojich podmienok 
používania jasné a úplné informácie o 
fungovaní týchto opatrení a vplyve na 
dôvernosť komunikácie používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2025.

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2025.

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2025.

Uplatňuje sa od 21. decembra 2020 do 
31. decembra 2022.

Or. en


