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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména 

domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) 

č. 874/2004 

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)0231), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0170/2018), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. 

července 20181, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0394/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Rychlý rozvoj trhu s doménami 

nejvyšší úrovně (dále TLD) a dynamická 

digitální scéna vyžadují  pružné regulační 

                                                 
1 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.  
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prostředí, které obstojí v budoucnosti. 

Účelem TLD .eu je díky dobrému řízení 

pomoci posílit unijní identitu a prosadit 

hodnoty Unie, jako je například 

mnohojazyčnost, dodržování soukromí 

a bezpečnosti uživatelů a dodržování 

lidských práv, jakož i priorit on-line. 

 

Pozměňovací návrh  2 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) TLD .eu je osmou největší TLD 

pro země na světě a v roce 2017 

vykázala více než 3,8 milionu registrací. 

TLD .eu využívají všechny orgány, 

agentury a instituce Unie, a to i pro své 

projekty a iniciativy; 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) TLD .eu by měla být jasně 

identifikovaným pojítkem s Unií a s 

evropským trhem. Podnikům, organizacím 

a fyzickým osobám v Unii by měla 

umožnit registraci doménového jména 

v TLD .eu. Občané Unie by měli mít 

možnost registrovat doménové jméno .eu 

bez ohledu na místo svého pobytu. 

(4) TLD .eu by jakožto zvláštní 

doménové jméno pro Unii na velmi 

jasném a snadno rozpoznatelném základě 

měla být jasně identifikovaným pojítkem s 

Unií a s evropským trhem a vytvářet silnou 

identitu pro jednotný digitální trh v 

souladu s unijními právními předpisy a 

obchodními normami. Podnikům a 

organizacím se sídlem v Unii nebo v 

Evropském hospodářském prostoru 

(EHP) a fyzickým osobám, které mají 

pobyt ve členském státě nebo třetí zemi, 

jež je členem EHP, by měla umožnit 

registraci doménového jména v TLD .eu. 

Občané Unie by měli mít možnost 

registrovat doménové jméno v TLD .eu bez 
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ohledu na místo svého pobytu. Existence 

této domény je důležitou součástí evropské 

identity a za její řádné používání 

odpovídají uživatelé. 

 

Pozměňovací návrh  4 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Doménová jména v TLD .eu by 

měla být přidělována způsobilým stranám 

v závislosti na dostupnosti. 

(5) Doménová jména v TLD .eu by 

měla být za přiměřenou cenu přidělována 

způsobilým stranám v závislosti na 

dostupnosti. 

Pozměňovací návrh  5 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Komise by měla posoudit 

potenciální úlohu Úřadu Evropské unie 

pro duševní vlastnictví (EUIPO) při 

registraci doménových jmen v TLD .eu 

s cílem poskytovat žadatelům o ochranné 

známky Evropské unie nebo o průmyslové 

vzory Společenství  přidělení TLD .eu 

použitelné pro jejich ochranné známky 

nebo průmyslový vzor, pokud budou 

k dispozici. Toto posouzení by mělo rovněž 

zahrnovat další opatření nebo agentury, 

které by mohly být zapojeny do prevence 

spekulativních a zneužívajících registrací 

(„cybersquattingu“) a zprostředkovat 

jednoduché správní postupy, zejména pro 

malé a střední podniky. 

 

Pozměňovací návrh  6 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Komise by měla na základě 

otevřeného, transparentního 

a nediskriminačního výběrového řízení 

ustanovit rejstřík pro TLD .eu. S vybraným 

rejstříkem by měla Komise uzavřít 

smlouvu, která by měla obsahovat 

podrobné zásady a postupy, jimiž se 

rejstřík řídí při vytváření, přidělování a 

správě TLD .eu. Smlouva by měla být 

omezena na dobu určitou s možností 

obnovení. 

(9) Komise by měla na základě 

otevřeného, transparentního 

a nediskriminačního výběrového řízení a se 

zohledněním nákladové efektivnosti a 

správní jednoduchosti ustanovit rejstřík 

pro TLD .eu. Za účelem stanovení kritérií 

pro ustanovení rejstříku a otevřeného, 

transparentního a nediskriminačního 

výběrového řízení pro toto ustanovení by 

měla být Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 

obzvláště důležité, aby Komise vedla v 

rámci přípravné činnosti odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a 

aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 13. 

dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů1a. Pro zajištění rovné 

účasti na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament a 

Rada veškeré dokumenty současně s 

odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na 

setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  7 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) S vybraným rejstříkem by měla 

Komise uzavřít smlouvu, která by měla 

obsahovat podrobné zásady a postupy, 

jimiž se rejstřík řídí při vytváření, 

přidělování a správě TLD .eu. Smlouva by 

měla být na dobu určitou s možností 

obnovení. 
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Pozměňovací návrh  8 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Komise by měla provádět 

hodnocení účinnosti a fungování TLD .eu. 

Hodnocení by se mělo týkat pracovních 

postupů ustanoveného rejstříku a 

relevantnosti jeho úkolů. 

(22) Komise by měla provádět 

hodnocení účinnosti a fungování TLD .eu. 

Hodnocení by se mělo týkat pracovních 

postupů ustanoveného rejstříku a 

relevantnosti jeho úkolů. Komise by rovněž 

měla každé tři roky předložit zprávu 

o fungování TLD .eu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Cílem tohoto nařízení je podpora 

jednotného digitálního trhu tím, že vytváří 

evropskou online identitu a povzbuzuje k 

přeshraničním činnostem na internetu 

tím, že prosazuje konkurenceschopnost 

doménového jména .eu; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „rejstříkem“ subjekt pověřený 

vytvářením, přidělováním a správou 

TLD .eu, včetně správy příslušných 

databází a s tím spojených veřejných 

informačních služeb, registrace 

doménových jmen, provozování rejstříku 

doménových jmen, provozování serverů 

adresářových služeb rejstříku pro TLD a 

šíření zónových souborů TLD; 

a) „rejstříkem“ subjekt pověřený 

vytvářením, přidělováním a správou 

TLD .eu, včetně případně správy 

příslušných databází a s tím spojených 

veřejných informačních služeb, registrace 

doménových jmen, provozování rejstříku 

doménových jmen, provozování serverů 

adresářových služeb rejstříku pro TLD a 

šíření zónových souborů TLD; 
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Odůvodnění 

Omezení šíření zónových souborů TLD používají TLD coby bezpečnostní opatření a tuto 

flexibilitu je třeba zachovat, tj. nestanovovat danou povinnost. 

 

Pozměňovací návrh  11 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) fyzická osoba, která není občanem 

Unie a která je rezidentem členského 

státu, nebo 

ii) státní příslušník třetí země, který je 

rezidentem v členském státě nebo ve třetí 

zemi, která je členem EHP;  

 

Pozměňovací návrh  12 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) podnik usazený v Unii nebo iii) podnik usazený ve členském 

státě nebo ve třetí zemi, která je členem 

EHP;  

 

Pozměňovací návrh  13 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) organizace usazená v Unii, aniž je 

dotčeno použití vnitrostátních právních 

předpisů. 

iv) organizace usazená ve členském 

státě nebo ve třetí zemi, která je členem 

EHP, aniž je dotčeno použití vnitrostátních 

právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  14 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Rejstřík může odebrat doménové 

jméno z vlastního podnětu, aniž by použil 

postup mimosoudního řešení sporů, a to z 

těchto důvodů: 

3. Rejstřík může odebrat nebo 

pozastavit doménové jméno z vlastního 

podnětu, aniž by použil postup 

mimosoudního řešení sporů, a to z těchto 

důvodů: 

 

Pozměňovací návrh  15 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. S výhradou vhodného 

alternativního řešení sporů nebo soudního 

řízení může být doménové jméno rovněž 

odebráno a v případě potřeby přiděleno 

jiné straně, pokud je totožné se jménem 

nebo zavádějícím způsobem podobné 

jménu, pro které existuje právo stanovené 

vnitrostátním právem nebo právem Unie, a 

pokud toto doménové jméno: 

4. S výhradou vhodného 

alternativního řešení sporů nebo soudního 

řízení může být doménové jméno rovněž 

odebráno a v případě potřeby přiděleno 

jiné straně, pokud je totožné se jménem 

nebo zavádějícím způsobem podobné 

jménu, pro které existuje právo stanovené 

vnitrostátním právem nebo právem Unie. 

Doménové jméno je odebráno, pokud: 

 

Pozměňovací návrh  16 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Rejstřík po konzultaci s Komisí a poradní 

skupinou pro doménu .eu podle čl. 14 

odst. 3 písm. ca) přijme transparentní a 

předvídatelné politiky s cílem zajistit 

včasnou identifikaci jakýchkoli možných 

registrací uvedených v písm. a) nebo b) 

prvního pododstavce tohoto odstavce. Za 

tímto účelem rejstřík v případě potřeby 

spolupracuje s donucovacími orgány a 

vnitrostátními skupinami pro reakci na 

počítačové hrozby (CERT). 
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Pozměňovací návrh  17 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Doménová jména považovaná 

soudem členského státu za hanlivá, 

rasistická nebo odporující veřejnému 

pořádku rejstřík po oznámení soudního 

rozhodnutí zablokuje a po oznámení 

konečného rozhodnutí odebere. Rejstřík 

blokuje pro budoucí registraci jména, 

která byla předmětem tohoto soudního 

rozhodnutí, tak dlouho, dokud toto 

rozhodnutí zůstává v platnosti. 

5. Doménová jména považovaná 

soudem členského státu podle 

vnitrostátního nebo unijního práva za 

hanlivá, rasistická nebo odporující 

veřejnému pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti rejstřík zablokuje po oznámení 

soudního rozhodnutí. Rejstřík po 

oznámení tohoto soudního rozhodnutí 

doménové jméno odebere. 

 Odchylně od prvního odstavce rejstřík 

doménové jméno nezablokuje, pokud je 

soudní rozhodnutí relevantní pro účely 

prováděcího aktu nebo rozhodnutí Rady 

přijatého v souladu s článkem 5 nařízení 

.../... o ochraně rozpočtu Unie v případě 

všeobecných nedostatků týkajících se 

právního státu v členských státech, 

2018/0136 (COD)]. Rejstřík toto 

doménové jméno odebere po oznámení 

konečného soudního rozhodnutí. 

 Rejstřík blokuje pro budoucí registraci 

doménová jména, která byla předmětem 

tohoto soudního rozhodnutí, tak dlouho, 

dokud toto rozhodnutí zůstává v platnosti. 

 

Pozměňovací návrh  18 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Jména domén zaregistrovaných na 

doméně nejvyšší úrovně .eu jsou 

převoditelná pouze na strany způsobilé 

k registraci jmen domény .eu. 
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Pozměňovací návrh  19 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Registrace doménových jmen se 

provádí ve všech abecedních znacích 

úředních jazyků Unie v souladu 

s dostupnými mezinárodními normami, jak 

připouštějí příslušné protokoly 

doménových jmen se znaky národních 

abeced (IDN). 

1. Registrace doménových jmen se 

provádí ve všech znacích úředních jazyků 

Unie v souladu s dostupnými 

mezinárodními normami, jak připouštějí 

příslušné protokoly doménových jmen se 

znaky národních abeced (IDN). 

 

Pozměňovací návrh  20 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mohou být členskými státy 

zaregistrována nebo rezervována pouze 

v doméně druhého stupně. Tato doménová 

jména musí být omezena na obecně 

uznávané zeměpisné nebo geopolitické 

pojmy týkající se politického nebo 

územního uspořádání členského státu. 

b) mohou být členskými státy 

zaregistrována nebo rezervována pouze 

v doméně druhého stupně. Tato doménová 

jména jsou omezena na obecně uznávané 

zeměpisné nebo geopolitické pojmy 

týkající se politického nebo územního 

uspořádání členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  21 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů stanoví kritéria a postup 

pro ustanovení rejstříku. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 17 odst. 2. 

1. Komise v souladu s článkem 17a 

přijme akty v přenesené pravomoci, 

kterými se toto nařízení doplní o stanovení 

kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku 

a kritéria stanovující minimální 

požadavky pro jiné okolnosti než ty, které 

jsou uvedeny v článku 4, za nichž registr 

zablokuje, suspenduje nebo odebere 

doménové jméno za účelem ochrany 

hodnot Unie, jako je mnohojazyčnost, 
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respektování soukromí a bezpečnosti 

uživatelů a dodržování lidských práv. 

 

Pozměňovací návrh  22 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. S ustanoveným rejstříkem uzavře 

Komise smlouvu. Ve smlouvě jsou 

upřesněna pravidla, zásady a postupy 

poskytování služeb rejstříkem a podmínky, 

za nichž Komise provádí dohled nad 

činnostmi rejstříku spojenými s 

vytvářením, přidělováním a správou 

TLD .eu. Smlouva je omezena na dobu 

určitou s možností obnovení a obsahuje 

zásady a postupy fungování TLD .eu 

stanovené podle článku 11. 

3. S ustanoveným rejstříkem uzavře 

Komise smlouvu. Ve smlouvě jsou 

upřesněna pravidla, zásady a postupy 

poskytování služeb rejstříkem a podmínky, 

za nichž Komise provádí dohled nad 

činnostmi rejstříku spojenými s 

vytvářením, přidělováním a správou 

TLD .eu. Smlouva je omezena na dobu 

určitou s možností obnovení a obsahuje 

zásady a postupy fungování TLD .eu 

stanovené podle článků 10 a 11 tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  23 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) podporovat TLD .eu v celé Unii 

a ve třetích zemích, aby byla zajištěna její 

konkurenceschopnost; 

 

Pozměňovací návrh  24 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) dodržuje pravidla, zásady a postupy 

stanovené tímto nařízením a smlouvou 

uvedenou v čl. 8 odst. 3; 

a) dodržuje pravidla, zásady a postupy 

stanovené tímto nařízením a smlouvou 

uvedenou v čl. 8 odst. 3, a zejména 

příslušnými právními předpisy Unie v 
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oblasti ochrany údajů; 

 

Pozměňovací návrh  25 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vytváří, přiděluje a spravuje 

TLD .eu v obecném zájmu a na základě 

zásad kvality, účinnosti, spolehlivosti, 

transparentnosti, dostupnosti a 

nediskriminace a zajišťováním 

spravedlivých podmínek hospodářské 

soutěže; 

b) vytváří, přiděluje a spravuje TLD 

.eu v obecném veřejném zájmu; 

 

Pozměňovací návrh  26 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) ve všech aspektech správy a řízení 

TLD .eu  zajišťuje vysokou kvalitu, 

transparentnost, předvídatelnost, 

spolehlivost, dostupnost, účinnost, 

nediskriminaci a zajišťování 

spravedlivých podmínek hospodářské 

soutěže a uplatňování opatření na 

ochranu spotřebitele pro jména v doméně 

.eu; 

 

Pozměňovací návrh  27 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) podporuje cíle Unie v oblasti 

správy internetu; 

i) podporuje cíle Unie v oblasti 

správy internetu, mimo jiné 

prostřednictvím zapojení do 

mezinárodních fór; 
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Pozměňovací návrh  28 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

k) alespoň každé dva roky nechá 

na vlastní náklady provést audit 

nezávislým subjektem s cílem osvědčit 

dodržování tohoto nařízení a výsledky 

zašle Komisi; 

k) alespoň každé dva roky nechá 

na vlastní náklady provést audit 

nezávislým subjektem s cílem osvědčit 

dodržování nařízení a výsledky zašle 

Komisi; 

 

Pozměňovací návrh  29 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Smlouva uzavřená mezi Komisí a 

ustanoveným rejstříkem podle čl. 8 odst. 3 

obsahuje zásady a postupy, pokud jde o 

fungování TLD .eu v souladu s tímto 

nařízením, včetně: 

1.  Smlouva uzavřená mezi Komisí a 

ustanoveným rejstříkem podle čl. 8 odst. 3 

obsahuje zásady a postupy, pokud jde o 

fungování TLD .eu v souladu s tímto 

nařízením, včetně: 

 

Pozměňovací návrh  30 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) požadavků a postupů pro žádosti 

o registraci, způsobu ověřování údajů 

žadatelů o registraci a spekulativní 

registrace doménových jmen; 

b) požadavků a postupů pro žádosti o 

registraci, systému k ověřování, že jsou 

kritéria pro registraci splněna, včetně 

ověřování totožnosti žadatelů o registraci, 

údajů a spekulativní registrace 

doménových jmen; 

 

Pozměňovací návrh  31 
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Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) opatření, jejichž smyslem je 

umožnit příslušným orgánům přístup k 

údajům v rejstříku pro účely předcházení, 

odhalování, vyšetřování a stíhání trestné 

činnosti v souladu s unijními a 

vnitrostátními právními předpisy; 

f) opatření, jejichž smyslem je 

umožnit příslušným orgánům přístup k 

údajům v rejstříku pro účely předcházení, 

odhalování, vyšetřování a stíhání trestné 

činnosti v souladu s unijními a 

vnitrostátními právními předpisy v souladu 

s odpovídajícím systémem brzd a protivah; 

 

Pozměňovací návrh  32 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a.  Opatření uvedená v odst. 1 písm. f) 

stanovená vnitrostátními právními 

předpisy se nepoužijí, jsou-li relevantní 

pro účely prováděcího aktu nebo 

rozhodnutí Rady přijatého podle čl. 5 

nařízení.../... o ochraně rozpočtu Unie v 

případě všeobecných nedostatků 

týkajících se právního státu v členských 

státech, 2018/0136 (COD)]. Toto opatření 

může být použito na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu nebo 

jiného konečného správního opatření. 

 

Pozměňovací návrh  33 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Rejstřík zřídí a spravuje databázi 

WHOIS za účelem poskytování přesných 

a aktuálních informací o registraci 

doménových jmen v TLD .eu. 

1. Rejstřík zřídí a s náležitou péčí 

spravuje databázi WHOIS za účelem 

poskytování přesných a aktuálních 

informací o registraci doménových jmen 

v TLD .eu. 
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Pozměňovací návrh  34 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Databáze WHOIS obsahuje 

relevantní informace, jež nejsou 

nepřiměřené vzhledem k účelu databáze, 

informace o kontaktních místech 

spravujících doménová jména v TLD .eu 

a informace o držitelích doménových jmen. 

Pokud je držitelem doménového jména 

fyzická osoba, podléhají informace, které 

se mají veřejně zpřístupnit, souhlasu 

držitele doménového jména ve smyslu 

nařízení 2016/679. 

2. Databáze WHOIS obsahuje 

relevantní informace v souladu s 

nařízením (EU) 2016/679. Shromážděné 

informace zejména nejsou nepřiměřené 

vzhledem k účelu databáze, pokud jde o 

informace o kontaktních místech 

spravujících doménová jména v TLD .eu 

a informace o držitelích doménových jmen. 

Pokud je držitelem doménového jména 

fyzická osoba, podléhají informace, které 

se mají veřejně zpřístupnit, souhlasu 

držitele doménového jména ve smyslu 

nařízení 2016/679. 

 

Pozměňovací návrh  35 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise se může případně poradit 

se zúčastněnými stranami a vyhledat 

odborná doporučení, pokud jde o výsledky 

činností v oblasti dohledu podle tohoto 

článku a způsoby, jakými by rejstřík mohl 

činnost spojenou s vytvářením, 

přidělováním a správou TLD .eu zlepšit. 

4. Komise se může případně poradit s 

členy poradní skupiny a s dalšími 
zúčastněnými stranami a vyhledat odborná 

doporučení, pokud jde o výsledky činností 

v oblasti dohledu podle tohoto článku a 

způsoby, jakými by rejstřík mohl činnost 

spojenou s vytvářením, přidělováním a 

správou TLD .eu zlepšit. 

 

Pozměňovací návrh  36 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se rada pro doménu .eu se 

zapojením více zúčastněných stran, jejímž 

posláním je poskytovat Komisi poradenství 

1. Zřizuje se poradní skupina pro 

doménu .eu se zapojením více 

zúčastněných stran, jejímž posláním je 



 

RR\1170176CS.docx 19/26 PE626.994v02-00 

 CS 

při provádění tohoto nařízení. poskytovat Komisi poradenství při 

provádění tohoto nařízení. Komise při 

provádění všech aspektů tohoto nařízení 

veškeré rady a doporučení poradní 

skupiny pro doménu .eu  řádně zohlední. 

 

Pozměňovací návrh  37 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Radu pro doménu .eu se zapojením 

více zúčastněných stran tvoří zástupci 

soukromého sektoru, odborné obce, 

členských států, mezinárodních organizací, 

občanské společnosti a akademické obce, 

kteří jsou jmenováni Komisí na základě 

otevřeného a transparentního řízení. 

2. Poradní skupinu pro doménu .eu 

se zapojením více zúčastněných stran tvoří 

zástupci soukromého sektoru, odborné 

obce, členských států, mezinárodních 

organizací, občanské společnosti a 

akademické obce, kteří jsou jmenováni 

Komisí na základě otevřeného 

a transparentního řízení s co nejvyšším 

možným zohledněním zásady rovnosti žen 

a mužů. 

 

Pozměňovací návrh  38 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Rada pro doménu .eu se zapojením 

více zúčastněných stran má tyto úkoly: 

3. Poradní skupina pro doménu .eu se 

zapojením více zúčastněných stran má tyto 

úkoly: 

 

Pozměňovací návrh  39 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vydávat stanoviska v otázkách 

správy, vytváření a přidělování TLD .eu; 

b) vydávat stanoviska v otázkách 

správy, vytváření a přidělování TLD .eu, a 

to i v otázkách týkajících se kybernetické 
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bezpečnosti a ochrany údajů; 

 

Pozměňovací návrh  40 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) poskytovat Komisi poradenství v 

otázkách sledování činnosti rejstříku 

a dohledu nad ním. 

c) poskytovat Komisi poradenství v 

otázkách sledování činnosti rejstříku a 

dohledu nad ním, zejména s ohledem na 

audit uvedený ve čl. 10 písm. k). 

 

Pozměňovací návrh  41 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) poskytovat Komisi poradenství v 

otázkách osvědčených postupů, pokud jde 

o politiky a opatření, které jí umožní 

zjištění doménových jmen, které jejich 

držitelé zaregistrovali, aniž by měli na toto 

jméno právo nebo měli na tomto jménu 

oprávněný zájem, a doménových jmen 

užívaných nikoli v dobré víře, a 

případnému přijetí vhodných opatření 

vůči nim, a to i o spolupráci s 

donucovacími orgány a skupinami pro 

reakci na počítačové hrozby. 

 

Pozměňovací návrh  42 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději pět let ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení a následně 

každé tři roky posoudí Komise provádění, 

účinnost a fungování TLD .eu. 

1. Nejpozději tři roky ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení a následně 

každé tři roky posoudí Komise provádění, 

účinnost a fungování TLD .eu, především 
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na základě informací poskytnutých 

rejstříkem podle čl. 10 písm. k). 

 

Pozměňovací návrh  43 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise do ... [vložte datum tři roky 

po vstupu tohoto nařízení v platnost] 

posoudí úlohu tohoto nařízení, pokud jde 

o předcházení „cybersquattingu“ 

a stanovení jednoduchých správních 

postupů, zejména pro malé a střední 

podniky. Rovněž posoudí potenciální 

úlohu úřadu EUIPO a dalších agentur 

Unie při registraci doménových jmen v 

TLD .eu a případně přijme vhodná 

opatření, jako je návrh vhodných 

legislativních opatření. 

 

Pozměňovací návrh  44 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise předloží zprávu 

o výsledcích posouzení uvedeného 

v odstavci 1 Evropskému parlamentu 

a Radě. 

2. Komise předloží zprávu 

o výsledcích posouzení uvedeného 

v odstavci 1 a 1a Evropskému parlamentu 

a Radě a v případě potřeby připojí k této 

zprávě odpovídající legislativní návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  45 

 

Návrh nařízení 

Článek 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 17 a 
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 Výkon přenesené pravomoci 

 1.  Pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 

odst. 1 je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

 2.  Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 

1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... 

[data vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 3.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který v něm je upřesněn. Nedotýká se 

platnosti aktů přijatých v přenesené 

pravomoci, které jsou již platné. 

 4.  Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

 5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise zároveň neprodleně oznámí 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 
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lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Cílem nového návrhu týkajícího se domény nejvyšší úrovně.eu (dále jen „TLD .eu“), který 

Komise zveřejnila dne 24. dubna 2018, je zrušit stávající právní předpisy. Ačkoli TLD.eu 

nadále řádně funguje, právní rámec, podle kterého se spravuje, musí být přizpůsoben vývoji 

prostředí a trhu online. 

 

V souladu s cíli strategie pro jednotný digitální trh se tato iniciativa snaží zajistit, aby TLD, 

která fungovala poměrně dobře, tak nadále fungovala i v budoucnosti, s cílem zajistit, aby se 

výhody, které s ní souvisejí, mohly v blízké budoucnosti dostat k co největšímu počtu občanů 

Unie. 

 

Zpravodaj návrh vítá a sdílí jeho cíl, jímž je udržet krok s rychlým rozvojem trhu s TLD a s 

dynamickou digitální scénou, což vyžaduje pružné regulační prostředí, které obstojí v 

budoucnosti.  

 

Existence specifického doménového jména pro EU je velmi důležité pro unijní online 

identitu. Zpravodaj se domnívá, že to představuje příležitost pro instituce, společnosti 

a občany, aby měli možnost přístupu k TLD .eu. Budou proto snadno identifikováni jako 

součást společenství EU, které sdílí tentýž soubor pravidel a hodnot.  

 

Návrh stanoví obecné zásady registrace konkrétního jména TLD .eu. popisuje kritéria 

způsobilosti, obecné podmínky registrace a zrušení doménových jmen, jazyky, rozhodné 

právo a soudní příslušnost, postupy rezervace doménových jmen prostřednictvím rejstříku, 

Komise a členských států a postupy pro akreditaci elektronické podatelny.  

 

Rejstřík: Tato ustanovení se týkají jeho ustanovení Komisí a charakteristik až po jeho hlavní 

povinnosti. Tento oddíl rovněž stanoví seznam zásad a postupů fungování TLD .eu, které mají 

být obsaženy ve smlouvě s rejstříkem, včetně následujících. 

 

Zatímco podporuje obecné zásady, zpravodaj chce zdůraznit šíření hodnot EU, jako je 

mnohojazyčnost, respektování ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů, ochrana 

spotřebitele a lidská práva. Zejména pokud jde o otázku zajištění právního státu, zpravodaj 

navrhuje dodatečná ochranná opatření.  

 

Zpravodaj si rovněž přeje, aby měl Evropský parlament lepší kontrolu, pokud jde o stanovení 

kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.  
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL 
INFORMACE 

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj a poskytuje jej zcela 

dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržel zpravodaj 

podněty od těchto subjektů či osob: 

Subjekt nebo osoba 

1. Evropská komise 

2. EUrid 

3. EDRI 

4. EUIPO 

5. Business Europe 
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