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Pozměňovací návrh 309
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny osobní
údaje nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah, pokud předmětné 
údaje nebyly vymazány nebo 
anonymizovány. Tato povinnost by měla 
být rozšířena i na osobní údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na osobní údaje, které má 
poskytovatel v souvislosti se smlouvou 
skutečně v držení. Poskytovatel by měl 
rovněž spotřebiteli umožnit opětovné 
získání obsahu poskytnutého 
spotřebitelem tím, že tento digitální obsah 
použil, je-li to technicky proveditelné a je-
li tento obsah přenositelný do jiné služby, 
a to v rozsahu, v jakém má poskytovatel 
tento obsah ve svém držení.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
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smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
na jeho žádost umožnit opětovně získat 
všechny důležité osobní údaje spotřebitele 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Or. en

Odůvodnění

Text směrnice by měl být formulován jasněji v tom smyslu, že jeho účelem není nahradit či 
odporovat nařízení (EU) 2016/679 o všeobecných pravidlech ochrany údajů a definici 
osobních údajů v něm podanou.

Pozměňovací návrh 313
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, musí mít spotřebitel možnost
opětovně získat zpeněžitelné údaje, které 
poskytovatel nahrál, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost se 
vztahuje na údaje, které má poskytovatel 
povinnost mít skutečně v držení podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu.
Je však třeba zajistit, aby tento postup v 
případě potřeby dodržoval práva
duševního vlastnictví poskytovatele a aby 
se pro něj nestal příliš velkou technickou 
zátěží.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 314
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo 
ukončit smlouvu, by měl poskytovatel 
spotřebiteli umožnit opětovně získat 
všechny údaje nahrané spotřebitelem, 
vygenerované spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vytvořené tím, že 
spotřebitel použil digitální obsah. Tato 
povinnost by měla být rozšířena i na údaje, 
které má poskytovatel povinnost uchovávat 
podle smlouvy o poskytnutí digitálního 
obsahu, jakož i na údaje, které má 
poskytovatel v souvislosti se smlouvou 
skutečně v držení.

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo 
ukončit smlouvu, by měl poskytovatel 
spotřebiteli umožnit opětovně získat 
všechny údaje nahrané spotřebitelem, 
vygenerované spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vytvořené tím, že 
spotřebitel použil digitální obsah nebo 
digitální služby. Tato povinnost by měla 
být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu 
nebo digitální služby, jakož i na údaje, 
které má poskytovatel v souvislosti se 
smlouvou skutečně v držení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 315
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny náležitě 
identifikovatelné a náležitým způsobem 
zpětně získatelné osobní údaje
spotřebitele, vygenerované spotřebitelem s 
použitím digitálního obsahu nebo 
vytvořené tím, že spotřebitel použil 
digitální obsah. Tato povinnost by měla být 
rozšířena i na údaje, které má poskytovatel 
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jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

povinnost uchovávat podle smlouvy o 
poskytnutí digitálního obsahu, jakož i na
údaje, které má poskytovatel v souvislosti 
se smlouvou skutečně v držení.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by 
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 
nahrané spotřebitelem, aktivně 
vygenerované spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo digitální služby
nebo vytvořené tím, že spotřebitel použil 
digitální obsah nebo digitální službu. Tato 
povinnost by měla být rozšířena i na údaje, 
které má poskytovatel povinnost uchovávat 
podle smlouvy o poskytnutí digitálního 
obsahu nebo digitální služby, jakož i na 
údaje, které má poskytovatel v souvislosti 
se smlouvou skutečně v držení.

Or. it

Pozměňovací návrh 317
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
umožnit opětovně získat všechny údaje 

(39) S cílem zajistit účinnou ochranu 
spotřebitele, pokud jde o právo ukončit 
smlouvu, by měl poskytovatel spotřebiteli 
na jeho žádost umožnit opětovně získat 
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nahrané spotřebitelem, vygenerované 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu nebo vytvořené tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah. Tato povinnost by
měla být rozšířena i na údaje, které má 
poskytovatel povinnost uchovávat podle 
smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, 
jakož i na údaje, které má poskytovatel v 
souvislosti se smlouvou skutečně v držení.

všechny údaje nahrané nebo vytvořené 
spotřebitelem s použitím digitálního 
obsahu. Tato povinnost by měla být 
rozšířena i na údaje, které má poskytovatel 
povinnost uchovávat podle smlouvy o 
poskytnutí digitálního obsahu, jakož i na 
údaje, které má poskytovatel v souvislosti 
se smlouvou skutečně v držení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pokud po ukončení smlouvy z 
důvodu nesouladu se smlouvou poskytl 
poskytovatel spotřebiteli technické 
prostředky pro opětovné získání údajů, 
měl by mít spotřebitel nárok získat tyto 
údaje zpět bez jakýchkoli nákladů, 
například nákladů na použití běžně 
používaného datového formátu, s 
výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s 
vlastním digitálním prostředím 
spotřebitele, včetně nákladů na síťové 
připojení, jelikož tyto náklady nejsou 
konkrétně vázané na opětovné získávání 
údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(40) Pokud po ukončení smlouvy z 
důvodu nesouladu se smlouvou poskytl 
poskytovatel spotřebiteli technické 
prostředky pro opětovné získání údajů, měl 
by mít spotřebitel nárok získat tyto údaje 
zpět bez jakýchkoli nákladů, například 
nákladů na použití běžně používaného 
datového formátu, s výjimkou nákladů 
vzniklých v souvislosti s vlastním 
digitálním prostředím spotřebitele, včetně 
nákladů na síťové připojení, jelikož tyto 
náklady nejsou konkrétně vázané na 
opětovné získávání údajů.

(40) Pokud po ukončení smlouvy z 
důvodu nesouladu se smlouvou poskytl 
poskytovatel spotřebiteli technické 
prostředky pro opětovné získání osobních
údajů, a je-li to technicky proveditelné a 
je-li možnost jeho přenesení do jiných 
služeb, též obsahu, a to bez jakýchkoli 
nákladů, například nákladů na použití 
běžně používaného datového formátu, s 
výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s 
vlastním digitálním prostředím 
spotřebitele, včetně nákladů na síťové 
připojení, jelikož tyto náklady nejsou 
konkrétně vázané na opětovné získávání 
osobních údajů či obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pokud po ukončení smlouvy z 
důvodu nesouladu se smlouvou poskytl 
poskytovatel spotřebiteli technické 
prostředky pro opětovné získání údajů, měl 
by mít spotřebitel nárok získat tyto údaje 
zpět bez jakýchkoli nákladů, například 
nákladů na použití běžně používaného 
datového formátu, s výjimkou nákladů 
vzniklých v souvislosti s vlastním 
digitálním prostředím spotřebitele, včetně 
nákladů na síťové připojení, jelikož tyto 
náklady nejsou konkrétně vázané na 
opětovné získávání údajů.

(40) Pokud po ukončení smlouvy z 
důvodu nesouladu se smlouvou poskytl 
poskytovatel spotřebiteli technické 
prostředky pro opětovné získání přiměřeně 
identifikovatelných a přiměřeným 
způsobem zpětně získatelných údajů, měl 
by mít spotřebitel nárok získat tyto údaje 
zpět bez jakýchkoli nákladů, například 
nákladů na použití běžně používaného 
datového formátu, s výjimkou nákladů 
vzniklých v souvislosti s vlastním 
digitálním prostředím spotřebitele, včetně 
nákladů na síťové připojení, jelikož tyto 
náklady nejsou konkrétně vázané na 
opětovné získávání těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
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Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu, který není 
v souladu se smlouvou, protože tím by byl 
zbaven účinné ochrany.

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu, který není 
v souladu se smlouvou, protože tím by byl 
zbaven účinné ochrany. Při ukončení 
smlouvy by však měla být zohledněna 
hospodářská hodnota možnosti využití 
digitálního obsahu nebo digitální služby. 
Jestliže v důsledku nesouladu se 
smlouvou není možné digitální obsah 
nebo službu využít, mělo by být uhrazení 
využití vyloučeno.

Or. de

Odůvodnění

V případě nevhodnosti k využití by ovšem mělo být uhrazení využití vyloučeno.

Pozměňovací návrh 322
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu, který není
v souladu se smlouvou, protože tím by byl 
zbaven účinné ochrany.

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, které nejsou v souladu 
se smlouvou, protože tím by byl zbaven 
účinné ochrany.

Or. ro

Pozměňovací návrh 323
Axel Voss, Eva Paunova
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu, který není v 
souladu se smlouvou, protože tím by byl 
zbaven účinné ochrany.

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, který není v souladu se 
smlouvou, protože tím by byl zbaven 
účinné ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu, který není v 
souladu se smlouvou, protože tím by byl 
zbaven účinné ochrany.

(41) Pokud je smlouva ukončena, 
spotřebitel by neměl být povinen platit za 
používání digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, které nejsou v souladu 
se smlouvou, protože tím by byl zbaven
účinné ochrany.

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah poskytovaný
v průběhu určitého období výměnou za 
zaplacení ceny zakládá právo na ukončení 
smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit 

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah nebo 
digitální služby poskytované v průběhu 
určitého období výměnou za zaplacení 
ceny zakládá právo na ukončení smlouvy, 
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pouze tu část smlouvy, která odpovídá 
době, kdy digitální obsah nebyl v souladu 
se smlouvou. Pokud je však digitální obsah 
poskytován za jiné než peněžní protiplnění, 
není částečné ukončení smlouvy 
proveditelné, neboť jiné než peněžní 
protiplnění nelze rozdělit poměrným 
způsobem.

měl mít spotřebitel nárok ukončit pouze tu 
část smlouvy, která odpovídá době, kdy 
digitální obsah nebo digitální služba 
nebyly v souladu se smlouvou. Pokud jsou
však digitální obsah nebo digitální služba 
poskytovány za jiné než peněžní 
protiplnění, není částečné ukončení 
smlouvy proveditelné, neboť jiné než 
peněžní protiplnění nelze rozdělit 
poměrným způsobem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah poskytovaný
v průběhu určitého období výměnou za 
zaplacení ceny zakládá právo na ukončení 
smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit 
pouze tu část smlouvy, která odpovídá 
době, kdy digitální obsah nebyl v souladu 
se smlouvou. Pokud je však digitální obsah 
poskytován za jiné než peněžní 
protiplnění, není částečné ukončení 
smlouvy proveditelné, neboť jiné než 
peněžní protiplnění nelze rozdělit 
poměrným způsobem.

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah nebo 
digitální služba, jež jsou poskytovány v 
průběhu určitého období výměnou za 
zaplacení ceny, zakládají právo na 
ukončení smlouvy, měl mít spotřebitel 
nárok ukončit pouze tu část smlouvy, která 
odpovídá době, kdy digitální obsah nebo 
digitální služba nebyly v souladu se 
smlouvou. Pokud jsou však digitální obsah 
nebo digitální služba poskytovány za 
údaje jako protiplnění, není částečné 
ukončení smlouvy proveditelné, neboť jiné 
než peněžní protiplnění nelze rozdělit 
poměrným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Marco Zullo
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah poskytovaný
v průběhu určitého období výměnou za 
zaplacení ceny zakládá právo na ukončení 
smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit 
pouze tu část smlouvy, která odpovídá 
době, kdy digitální obsah nebyl v souladu 
se smlouvou. Pokud je však digitální obsah 
poskytován za jiné než peněžní protiplnění, 
není částečné ukončení smlouvy 
proveditelné, neboť jiné než peněžní 
protiplnění nelze rozdělit poměrným 
způsobem.

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah nebo 
digitální služby poskytované v průběhu 
určitého období výměnou za zaplacení 
ceny zakládají právo na ukončení smlouvy, 
měl mít spotřebitel nárok ukončit pouze tu 
část smlouvy, která odpovídá době, kdy 
digitální obsah nebo digitální služby
nebyly v souladu se smlouvou. Pokud jsou
však digitální obsah nebo digitální služby
poskytovány za jiné než peněžní 
protiplnění, není částečné ukončení 
smlouvy proveditelné, neboť jiné než 
peněžní protiplnění nelze rozdělit 
poměrným způsobem.

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah poskytovaný
v průběhu určitého období výměnou za 
zaplacení ceny zakládá právo na ukončení 
smlouvy, měl mít spotřebitel nárok ukončit 
pouze tu část smlouvy, která odpovídá 
době, kdy digitální obsah nebyl v souladu 
se smlouvou. Pokud je však digitální obsah 
poskytován za jiné než peněžní 
protiplnění, není částečné ukončení 
smlouvy proveditelné, neboť jiné než 
peněžní protiplnění nelze rozdělit 

(42) Vzhledem k tomu, že je nutné 
nalézt rovnováhu mezi legitimními zájmy 
spotřebitelů a poskytovatelů, pak by v 
případech, kdy digitální obsah nebo 
digitální služby poskytované v průběhu 
určitého období výměnou za zaplacení 
ceny zakládají právo na ukončení smlouvy, 
měl mít spotřebitel nárok ukončit pouze tu 
část smlouvy, která odpovídá době, kdy 
digitální obsah nebo digitální služby
nebyly v souladu se smlouvou. Pokud jsou
však digitální obsah nebo digitální služby 
poskytovány za osobní nebo jakékoli jiné
údaje, není částečné ukončení smlouvy 
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poměrným způsobem. proveditelné, neboť takové údaje nelze 
rozdělit poměrným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze 
nepodléhá digitální obsah opotřebení při 
používání a často je poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. Je proto opodstatněné 
nestanovit lhůtu, ve které by měl být 
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Proto by 
členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět. 
Členské státy by měly mít i nadále možnost 
opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení 
za účelem zajištění právní jistoty, pokud 
jde o pohledávky založené na nesouladu 
digitálního obsahu se smlouvou.

(43) Vzhledem ke své povaze je
digitální obsah často poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. Je proto opodstatněné 
nestanovit pro digitální obsah poskytovaný 
během určité doby jako součást 
dlouhodobých smluv lhůtu, ve které by 
měl být poskytovatel odpovědný za každý 
nesoulad se smlouvou, který nastane v 
době poskytování digitálního obsahu. Proto 
by členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět.
V případě digitálního obsahu 
poskytovaného jako jednorázové 
poskytnutí by nicméně mělo být 
opodstatněné stanovit lhůtu dvou let od 
data poskytnutí tohoto digitálního obsahu.
Členské státy by měly mít i nadále možnost 
opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení 
za účelem zajištění právní jistoty, pokud 
jde o pohledávky založené na nesouladu 
digitálního obsahu se smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze 
nepodléhá digitální obsah opotřebení při 
používání a často je poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. Je proto opodstatněné 
nestanovit lhůtu, ve které by měl být 
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Proto by 
členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět. 
Členské státy by měly mít i nadále 
možnost opřít se o vnitrostátní pravidla 
promlčení za účelem zajištění právní 
jistoty, pokud jde o pohledávky založené 
na nesouladu digitálního obsahu se 
smlouvou.

(43) Vzhledem ke své povaze digitální 
obsah ani digitální služba, nejsou-li 
poskytovány formou softwaru nebo 
pomocného softwaru začleněného do 
hmotného zboží, nepodléhají opotřebení 
při používání a často jsou poskytovány
spíše během určité doby než jako 
jednorázové poskytnutí. Je proto 
opodstatněné nestanovit lhůtu, ve které by 
měl být poskytovatel odpovědný za každý 
nesoulad se smlouvou, který nastane v 
době poskytování digitálního obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Notis Marias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze nepodléhá 
digitální obsah opotřebení při používání a 
často je poskytován spíše během určité 
doby než jako jednorázové poskytnutí. Je 
proto opodstatněné nestanovit lhůtu, ve 
které by měl být poskytovatel odpovědný 
za každý nesoulad se smlouvou, který 
nastane v době poskytování digitálního 
obsahu. Proto by členské státy neměly 
takové lhůty ponechávat v platnosti nebo je 
zavádět. Členské státy by měly mít i nadále 
možnost opřít se o vnitrostátní pravidla 
promlčení za účelem zajištění právní 
jistoty, pokud jde o pohledávky založené 
na nesouladu digitálního obsahu se 
smlouvou.

(43) Vzhledem ke své povaze nepodléhá 
digitální obsah opotřebení při používání a 
často je poskytován spíše během určité 
doby než jako jednorázové poskytnutí. Je 
proto opodstatněné nestanovit lhůtu, ve 
které by měl být poskytovatel odpovědný 
za každý nesoulad se smlouvou, který 
nastane v době poskytování digitálního 
obsahu. Proto by členské státy neměly 
takové lhůty ponechávat v platnosti nebo je 
zavádět. Členské státy by měly mít i nadále 
možnost používat obecné vnitrostátní 
smluvní právo a opřít se o vnitrostátní 
pravidla promlčení za účelem zajištění 
právní jistoty, pokud jde o pohledávky 
založené na nesouladu digitálního obsahu 
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se smlouvou.

Or. el

Pozměňovací návrh 332
Inese Vaidere

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze 
nepodléhá digitální obsah opotřebení při 
používání a často je poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. Je proto opodstatněné 
nestanovit lhůtu, ve které by měl být
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Proto by 
členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět. 
Členské státy by měly mít i nadále 
možnost opřít se o vnitrostátní pravidla 
promlčení za účelem zajištění právní 
jistoty, pokud jde o pohledávky založené 
na nesouladu digitálního obsahu se 
smlouvou.

(43) Vzhledem ke své povaze je
digitální obsah často poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. V případech, kdy je ve smlouvě 
sjednáno jednorázové poskytnutí, je proto 
poskytovatel odpovědný za nesoulad se 
smlouvou, který vyjde najevo do dvou let 
od doby poskytnutí digitálního obsahu.
V případech, kdy je ve smlouvě sjednáno 
více než jednorázové poskytnutí nebo je 
sjednáno poskytování trvalé, je 
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který vyjde najevo během 
doby trvání smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze 
nepodléhá digitální obsah opotřebení při 
používání a často je poskytován spíše 
během určité doby než jako jednorázové 
poskytnutí. Je proto opodstatněné 

(43) Vzhledem ke své povaze 
nepodléhají digitální obsah a digitální 
služby opotřebení při používání a často 
jsou poskytovány spíše během určité doby 
než jako jednorázové poskytnutí. Je proto 
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nestanovit lhůtu, ve které by měl být 
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Proto by 
členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět. 
Členské státy by měly mít i nadále možnost 
opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení 
za účelem zajištění právní jistoty, pokud 
jde o pohledávky založené na nesouladu 
digitálního obsahu se smlouvou.

opodstatněné nestanovit lhůtu, ve které by 
měl být poskytovatel odpovědný za každý 
nesoulad se smlouvou, který nastane v 
době poskytování digitálního obsahu. Proto 
by členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět. 
Členské státy by měly mít i nadále možnost 
opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení
za účelem zajištění právní jistoty, pokud 
jde o pohledávky založené na nesouladu 
digitálního obsahu se smlouvou.

Or. it

Pozměňovací návrh 334
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze nepodléhá
digitální obsah opotřebení při používání 
a často je poskytován spíše během určité 
doby než jako jednorázové poskytnutí. Je 
proto opodstatněné nestanovit lhůtu, 
ve které by měl být poskytovatel 
odpovědný za každý nesoulad se 
smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Proto by 
členské státy neměly takové lhůty 
ponechávat v platnosti nebo je zavádět.
Členské státy by měly mít i nadále možnost 
opřít se o vnitrostátní pravidla promlčení 
za účelem zajištění právní jistoty, pokud 
jde o pohledávky založené na nesouladu 
digitálního obsahu se smlouvou.

(43) I digitální obsah může podléhat
opotřebení při používání. Kromě toho 
může být vystaven vnějším vlivům, které 
mají v otázce jeho souladu se smlouvou 
rozhodující význam. Je proto i v tomto 
případě opodstatněné stanovit lhůtu, 
ve které by měl být poskytovatel 
odpovědný za každý nesoulad se 
smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu. Členské 
státy by kromě toho měly mít i nadále 
možnost opřít se o vnitrostátní pravidla 
promlčení za účelem zajištění právní 
jistoty, pokud jde o pohledávky založené 
na nesouladu digitálního obsahu se 
smlouvou.

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem ke své povaze nepodléhá 
digitální obsah opotřebení při používání a 
často je poskytován spíše během určité 
doby než jako jednorázové poskytnutí. Je
proto opodstatněné nestanovit lhůtu, ve 
které by měl být poskytovatel odpovědný 
za každý nesoulad se smlouvou, který 
nastane v době poskytování digitálního 
obsahu. Proto by členské státy neměly 
takové lhůty ponechávat v platnosti nebo 
je zavádět. Členské státy by měly mít i 
nadále možnost opřít se o vnitrostátní 
pravidla promlčení za účelem zajištění 
právní jistoty, pokud jde o pohledávky 
založené na nesouladu digitálního obsahu 
se smlouvou.

(43) Za účelem zajištění souladu 
v rámci acquis je opodstatněné stanovit
dvouletou lhůtu, ve které by měl být 
poskytovatel odpovědný za každý nesoulad 
se smlouvou, který nastane v době 
poskytování digitálního obsahu nebo 
digitální služby. Členské státy by měly mít 
i nadále možnost opřít se o vnitrostátní 
pravidla promlčení za účelem zajištění 
právní jistoty, pokud jde o pohledávky 
založené na nesouladu digitálního obsahu 
nebo digitální služby se smlouvou, ale tato 
pravidla by neměla stanovit lhůtu kratší 
než dva roky od příslušné doby, kdy byl 
soulad se smlouvou zjišťován.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena 
na úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 

vypouští se
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náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Julia Reda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou. Členské státy by měly mít při 
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stanovování pravidel v této věci možnost 
stanovit nižší nebo větší míru 
odpovědnosti za škody, aby rozlišily mezi 
poskytovateli, kteří učinili vše, co je v 
jejich silách, aby omezili možnost vzniku 
škody, například se řídili osvědčenými 
postupy daného odvětví a dodržovali 
bezpečnostní standardy nebo mezinárodní 
normy, a těmi, kteří byli v tomto ohledu 
nedbalí.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv 
o poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena 
na úrovni Unie, aby se zajistilo, 
že spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl 
jejich hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva 
na náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv 
o poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb. Aby se zvýšila důvěra 
spotřebitelů v digitální obsah a digitální 
služby, měla by být tato zásada upravena 
na úrovni Unie, aby se zajistilo, 
že spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl 
jejich hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem nebo digitálními 
službami, které nejsou v souladu se 
smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít 
nárok na náhradu škod způsobených jejich 
digitálnímu prostředí v důsledku nesouladu 
se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb. 
Členské státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva 
na náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, zejména pokud jsou 
nabízeny poskytovatelem jako výhradní 
odškodnění za ztráty, nemusí nutně 
spotřebiteli zajistit situaci, která se co 
nejvíce blíží situaci, ve které by se 
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spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem nebo digitálními 
službami, které nejsou v souladu se 
smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít 
nárok na náhradu hmotných škod 
způsobených jejich digitálnímu prostředí i 
případných nehmotných škod z toho 
vyplývajících v důsledku nesouladu se 
smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí 
digitálního obsahu nebo digitální služby, a 
to v souladu s obecnou zásadou, že žadatel 
má nárok na obnovení stavu, ve kterém by 
se nacházel, kdyby nenastala okolnost, jež 
způsobila škodu. Členské státy však měly 
stanovit podrobné podmínky pro výkon 
tohoto práva na náhradu škody a zohlednit 
přitom skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena 
na úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. 
Spotřebitelé by neměli trpět újmu, pokud 
byl jejich hardware nebo software 
poškozen digitálním obsahem, který není v 
souladu se smlouvou. Spotřebitelé by proto 
měli mít nárok na náhradu škod 
způsobených v důsledku nesouladu se 
smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí 
digitálního obsahu. Členské státy však 
měly stanovit podrobné podmínky pro 
výkon tohoto práva na náhradu škody a 
zohlednit přitom skutečnost, že slevy cen 
za budoucí poskytnutí digitálního obsahu, 
zejména pokud jsou nabízeny 
poskytovatelem jako výhradní odškodnění 
za ztráty, nemusí nutně spotřebiteli zajistit 
situaci, která se co nejvíce blíží situaci, ve 
které by se spotřebitel nacházel, kdyby byl 
digitální obsah řádně poskytnut a byl v 
souladu se smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44



AM\1117404CS.docx 23/166 PE599.502v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb. Aby se zvýšila důvěra 
spotřebitelů v digitální obsah a v digitální 
služby, měla by být tato zásada upravena 
na úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem nebo digitálními 
službami, které nejsou v souladu se 
smlouvou. Spotřebitelé by proto měli mít 
nárok na náhradu škod způsobených jejich 
digitálnímu prostředí v důsledku nesouladu 
se smlouvou nebo v důsledku neposkytnutí 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb. 
Členské státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byly digitální 
obsah nebo digitální služby řádně 
poskytnuty a byly v souladu se smlouvou.

Or. it

Pozměňovací návrh 342
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 

(44) Zásada odpovědnosti poskytovatele 
za škody je základním prvkem smluv o 
poskytování digitálního obsahu. Aby se 
zvýšila důvěra spotřebitelů v digitální 
obsah, měla by být tato zásada upravena na 
úrovni Unie, aby se zajistilo, že 
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spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených 
jejich digitálnímu prostředí v důsledku 
nesouladu se smlouvou nebo v důsledku 
neposkytnutí digitálního obsahu. Členské 
státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

spotřebitelé neutrpí újmu, pokud byl jejich 
hardware nebo software poškozen 
digitálním obsahem, který není v souladu 
se smlouvou. Spotřebitelé by proto měli 
mít nárok na náhradu škod způsobených v 
důsledku nesouladu se smlouvou nebo v 
důsledku neposkytnutí digitálního obsahu. 
Členské státy však měly stanovit podrobné 
podmínky pro výkon tohoto práva na 
náhradu škody a zohlednit přitom 
skutečnost, že slevy cen za budoucí 
poskytnutí digitálního obsahu, zejména 
pokud jsou nabízeny poskytovatelem jako 
výhradní odškodnění za ztráty, nemusí 
nutně spotřebiteli zajistit situaci, která se 
co nejvíce blíží situaci, ve které by se 
spotřebitel nacházel, kdyby byl digitální 
obsah řádně poskytnut a byl v souladu se 
smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však změny mění
hlavní funkční prvky digitálního obsahu, 
mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo 
povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy 
do té míry, že spotřebitel by byl býval 
možná takovou smlouvu neuzavřel. Proto 
by v takových případech měly tyto změny 
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smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

podléhat určitým podmínkám a neměly by 
jednostranně a bez platného důvodu měnit 
soulad digitálního obsahu se smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb poskytovaného v 
průběhu určitého období. Tyto změny jsou 
často ve prospěch spotřebitele, protože 
digitální obsah nebo digitální služby
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb, 
mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo 
povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy 
do té míry, že spotřebitel by byl býval 
možná takovou smlouvu neuzavřel. Proto 
by v takových případech měly tyto změny 
podléhat určitým podmínkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb poskytovaného v 
průběhu určitého období. Tyto změny jsou 
často ve prospěch spotřebitele, protože 
digitální obsah nebo digitální služby
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb, 
mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo 
povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy 
do té míry, že spotřebitel by byl býval 
možná takovou smlouvu neuzavřel. Proto 
by v takových případech měly tyto změny 
podléhat určitým podmínkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb poskytovaných v 
průběhu určitého období. Tyto změny jsou 
často ve prospěch spotřebitele, protože 
digitální obsah nebo digitální služby
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb, 
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vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

mohou narušit rovnováhu smlouvy nebo 
povahu funkcí vyplývajících ze smlouvy 
do té míry, že spotřebitel by byl býval 
možná takovou smlouvu neuzavřel. Proto 
by v takových případech měly tyto změny 
podléhat určitým podmínkám.

Or. it

Pozměňovací návrh 347
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
mají za následek to, že poskytovaný 
digitální obsah se již neshoduje s popisem, 
který poskytovatel spotřebiteli na začátku 
poskytl, mohou narušit rovnováhu smlouvy 
nebo povahu funkcí vyplývajících ze 
smlouvy do té míry, že spotřebitel by byl 
býval možná takovou smlouvu neuzavřel. 
Proto by v takových případech měly tyto 
změny podléhat určitým podmínkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45



PE599.502v02-00 28/166 AM\1117404CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní funkční prvky 
digitálního obsahu, mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel. Proto by v takových 
případech měly tyto změny podléhat 
určitým podmínkám.

(45) V důsledku technologických či 
jiných důvodů může být poskytovatel 
nucen měnit prvky digitálního obsahu 
poskytovaného v průběhu určitého období. 
Tyto změny jsou často ve prospěch 
spotřebitele, protože digitální obsah 
vylepšují. V důsledku toho mohou smluvní 
strany do smlouvy zahrnout příslušná 
ustanovení, která umožní poskytovateli 
provádět změny. Pokud však takové změny 
negativně ovlivňují způsob, jakým 
spotřebitel využívá hlavní prvky 
digitálního obsahu, a mohou narušit 
rovnováhu smlouvy nebo povahu funkcí 
vyplývajících ze smlouvy do té míry, že 
spotřebitel by byl býval možná takovou 
smlouvu neuzavřel, měly by podléhat 
určitým podmínkám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 349
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční 
nabídky a měnit poskytovatele. Aby tento 
model fungoval v praxi, měli by být 
schopni učinit to bez právních, 
technických či praktických překážek, jež 
mohou zahrnovat smluvní podmínky nebo 
nedostatek prostředků pro opětovné 
získání všech údajů nahraných 
spotřebitelem, vytvořených spotřebitelem s 
použitím digitálního obsahu nebo 
vygenerovaných tím, že spotřebitel použil 

vypouští se
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digitální obsah. Je však rovněž důležité 
chránit stávající investice a zvýšit důvěru 
v již uzavřené smlouvy. Proto by
spotřebitelé měli mít právo ukončit 
dlouhodobé smlouvy za určitých 
vyrovnaných podmínek. To však 
nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 12 měsíců. 
Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 
z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, 
bez ohledu na to, zda je smlouva uzavřena 
na dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 
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smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít 
právo ukončit dlouhodobé smlouvy za 
určitých vyrovnaných podmínek. To však 
nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 12 měsíců. 
Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 
z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, 
bez ohledu na to, zda je smlouva uzavřena 
na dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

smlouvy. Proto by smlouvy uzavřené mezi 
spotřebiteli a poskytovateli dodávajícími 
digitální obsah neměli stanovit počáteční 
závazkové období delší než 24 měsíců, aniž 
by tím byla dotčena možnost 
poskytovatelů účtovat si poplatky za 
předčasné ukončení smlouvy v případě, že 
spotřebitel odmítne plnit smlouvu po
dohodnuté smluvní období.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Notis Marias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 
smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít 
právo ukončit dlouhodobé smlouvy za 
určitých vyrovnaných podmínek. To však 

(46) Aby se podpořila hospodářská 
soutěž, spotřebitelé by měli mít možnost 
reagovat na konkurenční nabídky a měnit 
poskytovatele. Aby tento model fungoval v 
praxi, měli by být schopni učinit to bez 
právních, technických či praktických 
překážek, jež mohou zahrnovat smluvní 
podmínky nebo nedostatek prostředků pro 
opětovné získání všech údajů nahraných 
spotřebitelem, vytvořených spotřebitelem s 
použitím digitálního obsahu nebo 
vygenerovaných tím, že spotřebitel použil 
digitální obsah. Je však rovněž důležité 
chránit stávající investice a zvýšit důvěru v 
již uzavřené smlouvy. Proto by spotřebitelé 
měli mít právo ukončit dlouhodobé 
smlouvy za určitých vyrovnaných 
podmínek. To však nevylučuje možnost, 
aby se spotřebitelské smlouvy uzavíraly na 
delší smluvní období. Spotřebitel by však 
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nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 12 měsíců. 
Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 
z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, bez 
ohledu na to, zda je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

měl mít nárok ukončit jakýkoli smluvní 
vztah, jehož celková doba trvání je delší 
než 12 měsíců. Aby se zabránilo obcházení 
tohoto práva, mělo by se vztahovat na 
veškeré smlouvy, z nichž vyplývá, že 
spotřebitel je vázán smlouvou na dobu 
delší než 12 měsíců, bez ohledu na to, zda 
je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, 
nebo se prodlužuje automaticky či po 
následné dohodě obou stran.

Or. el

Pozměňovací návrh 352
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 
smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít 
právo ukončit dlouhodobé smlouvy za 
určitých vyrovnaných podmínek. To však 
nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 12 měsíců. 

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb
nebo vygenerovaných tím, že spotřebitel 
použil digitální obsah nebo digitální 
služby. Je však rovněž důležité chránit 
stávající investice a zvýšit důvěru v již 
uzavřené smlouvy. Proto by spotřebitelé 
měli mít právo ukončit dlouhodobé 
smlouvy za určitých vyrovnaných 
podmínek. To však nevylučuje možnost, 
aby se spotřebitelské smlouvy uzavíraly na 
delší smluvní období. Spotřebitel by však 
měl mít nárok ukončit jakýkoli smluvní 
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Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 
z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, bez 
ohledu na to, zda je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

vztah, jehož celková doba trvání je delší 
než 12 měsíců. Aby se zabránilo obcházení 
tohoto práva, mělo by se vztahovat na 
veškeré smlouvy, z nichž vyplývá, že 
spotřebitel je vázán smlouvou na dobu 
delší než 12 měsíců, bez ohledu na to, zda 
je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, 
nebo se prodlužuje automaticky či po 
následné dohodě obou stran.

Or. it

Pozměňovací návrh 353
Julia Reda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 
smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít 
právo ukončit dlouhodobé smlouvy za 
určitých vyrovnaných podmínek. To však 
nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 12 měsíců. 
Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 

(46) Hospodářská soutěž je důležitým 
prvkem pro dobře fungující jednotný 
digitální trh. Aby se hospodářská soutěž 
podpořila, spotřebitelé by měli mít 
možnost reagovat na konkurenční nabídky 
a měnit poskytovatele. Aby tento model 
fungoval v praxi, měli by být schopni 
učinit to bez právních, technických či 
praktických překážek, jež mohou zahrnovat 
smluvní podmínky nebo nedostatek 
prostředků pro opětovné získání všech 
údajů nahraných spotřebitelem, 
vytvořených spotřebitelem s použitím 
digitálního obsahu nebo vygenerovaných 
tím, že spotřebitel použil digitální obsah. Je 
však rovněž důležité chránit stávající 
investice a zvýšit důvěru v již uzavřené 
smlouvy. Proto by spotřebitelé měli mít 
právo ukončit dlouhodobé smlouvy za 
určitých vyrovnaných podmínek. To však 
nevylučuje možnost, aby se spotřebitelské 
smlouvy uzavíraly na delší smluvní 
období. Spotřebitel by však měl mít nárok 
ukončit jakýkoli smluvní vztah, jehož 
celková doba trvání je delší než 6 měsíců. 
Aby se zabránilo obcházení tohoto práva, 
mělo by se vztahovat na veškeré smlouvy, 
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z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 12 měsíců, bez 
ohledu na to, zda je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

z nichž vyplývá, že spotřebitel je vázán 
smlouvou na dobu delší než 6 měsíců, bez 
ohledu na to, zda je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou, nebo se prodlužuje 
automaticky či po následné dohodě obou 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Julia Reda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu v podobě, v 
jaké je poskytnut spotřebiteli, je často 
způsoben jednou z transakcí v řetězci od 
původního tvůrce až po konečného 
poskytovatele. Konečný poskytovatel by 
sice měl být odpovědný vůči spotřebiteli v 
případě nesouladu se smlouvou mezi 
těmito dvěma stranami, je však nutné 
zajistit, aby poskytovatel měl odpovídající 
práva vůči různým členům řetězce 
transakcí, aby byl schopen dostát své 
odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členy 
řetězce transakcí, na které může konečný 
poskytovatel přenést odpovědnost, a 
způsoby a podmínky takových akcí by 
však mělo určit použitelné vnitrostátní 
právo.

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu v podobě, v 
jaké je poskytnut spotřebiteli, je často 
způsoben jednou z finančních transakcí v 
řetězci od původního tvůrce až po 
konečného poskytovatele. Konečný 
poskytovatel by sice měl být odpovědný 
vůči spotřebiteli v případě nesouladu se 
smlouvou mezi těmito dvěma stranami, je 
však nutné zajistit, aby poskytovatel měl 
odpovídající práva vůči různým členům 
řetězce finančních transakcí, aby byl 
schopen dostát své odpovědnosti vůči 
spotřebiteli. Tato práva by se měla 
důsledně vztahovat pouze na finanční 
transakce a jejich platnost by se neměla 
rozšiřovat na situace, kdy například 
poskytovatel opětovně využívá bezplatný 
software třetí strany, který tento 
poskytovatel nehradil. Členy řetězce 
finančních transakcí, na které může 
konečný poskytovatel přenést 
odpovědnost, a způsoby a podmínky 
takových akcí by však mělo určit 
použitelné vnitrostátní právo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu v podobě, v 
jaké je poskytnut spotřebiteli, je často 
způsoben jednou z transakcí v řetězci od 
původního tvůrce až po konečného 
poskytovatele. Konečný poskytovatel by 
sice měl být odpovědný vůči spotřebiteli v 
případě nesouladu se smlouvou mezi 
těmito dvěma stranami, je však nutné 
zajistit, aby poskytovatel měl odpovídající 
práva vůči různým členům řetězce 
transakcí, aby byl schopen dostát své 
odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členy 
řetězce transakcí, na které může konečný 
poskytovatel přenést odpovědnost, a 
způsoby a podmínky takových akcí by 
však mělo určit použitelné vnitrostátní 
právo.

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu nebo 
digitální služby v podobě, v jaké jsou 
poskytnuty spotřebiteli, je často způsoben 
jednou z transakcí v řetězci od původního 
tvůrce až po konečného poskytovatele. 
Konečný poskytovatel by sice měl být 
odpovědný vůči spotřebiteli v případě 
nesouladu se smlouvou mezi těmito dvěma 
stranami, je však nutné zajistit, aby 
poskytovatel měl odpovídající práva vůči 
různým členům řetězce transakcí, aby byl 
schopen dostát své odpovědnosti vůči 
spotřebiteli. Členy řetězce transakcí, na 
které může konečný poskytovatel přenést 
odpovědnost, a způsoby a podmínky 
takových akcí by však mělo určit 
použitelné vnitrostátní právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu v podobě, v 
jaké je poskytnut spotřebiteli, je často 
způsoben jednou z transakcí v řetězci od 
původního tvůrce až po konečného
poskytovatele. Konečný poskytovatel by 
sice měl být odpovědný vůči spotřebiteli v 
případě nesouladu se smlouvou mezi 
těmito dvěma stranami, je však nutné 
zajistit, aby poskytovatel měl odpovídající 

(47) Nesoulad se smlouvou v případě 
konečného digitálního obsahu v podobě, v 
jaké je poskytnut spotřebiteli, je často 
způsoben jednou z transakcí v řetězci od 
původního tvůrce až po poskytovatele, 
který je třetí stranou. Poskytovatel, který 
je třetí stranou, by sice měl být odpovědný 
vůči spotřebiteli v případě nesouladu se 
smlouvou mezi těmito dvěma stranami, je 
však nutné zajistit, aby poskytovatel měl 
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práva vůči různým členům řetězce 
transakcí, aby byl schopen dostát své 
odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členy 
řetězce transakcí, na které může konečný
poskytovatel přenést odpovědnost, a 
způsoby a podmínky takových akcí by 
však mělo určit použitelné vnitrostátní 
právo.

odpovídající práva vůči různým členům 
řetězce transakcí, aby byl schopen dostát 
své odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členy 
řetězce transakcí, na které může 
poskytovatel, který je třetí stranou, přenést 
odpovědnost, a způsoby a podmínky 
takových akcí by však mělo určit 
použitelné vnitrostátní právo.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu použitým pojmem je pojem poskytovatele, který je třetí stranou. Tento pojem má 
umožnit rozlišování mezi jednotlivými poskytovateli tvořícími články v řetězci dané transakce, 
a měl by být tudíž užíván i v této souvislosti.

Pozměňovací návrh 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Cílem směrnice není zavádět 
právní rámec pro licence na bezplatný 
software, který by se vztahoval na případy, 
kdy je bezplatný software součástí 
poskytovaného digitálního obsahu, ani 
zavádět nějakou povinnost, která by se 
vztahovala na vývojáře na základě pouhé 
skutečnosti, že veřejně zpřístupnil 
software, který je dostupný na základě 
licence na bezplatný software.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Notis Marias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(48) Osoby nebo organizace považované 
v rámci vnitrostátního práva za ty osoby 
nebo organizace, které mají oprávněný 
zájem na ochraně smluvních práv 
spotřebitelů, by měly mít právo zahájit 
řízení buď u soudu, nebo u správního 
orgánu, který má pravomoc rozhodovat o 
stížnostech nebo dát podnět k příslušnému 
soudnímu řízení.

(48) Osoby nebo organizace považované 
v rámci vnitrostátního práva za ty osoby 
nebo organizace, které mají oprávněný 
zájem na ochraně smluvních práv 
spotřebitelů, by měly mít právo zahájit 
řízení buď u soudu, nebo u správního 
orgánu, který má pravomoc rozhodovat o 
stížnostech nebo dát v případě porušování 
těchto práv podnět k příslušnému 
soudnímu řízení.

Or. el

Pozměňovací návrh 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu k trvalému nosiči,
který obsahuje digitální obsah, v případech, 
kdy se používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu pro spotřebitele.

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES[1] by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu ke zboží, do kterého je 
začleněn digitální obsah nebo digitální 
služba, a ve vztahu k hmotnému nosiči, 
který obsahuje digitální obsah, v případech, 
kdy se používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu pro spotřebitele.
[1] Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.
.

_________________

35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu k trvalému nosiči, který 
obsahuje digitální obsah, v případech, kdy 
se používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu pro spotřebitele.

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu k trvalému nosiči, který 
obsahuje digitální obsah.

_________________ _________________

35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12. 35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.

Or. fr

Pozměňovací návrh 361
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu k trvalému nosiči, 
který obsahuje digitální obsah, v případech, 
kdy se používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu pro spotřebitele.

(50) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/44/ES35 by měla být změněna, 
aby odrážela oblast působnosti této 
směrnice ve vztahu k hmotnému nosiči, 
který obsahuje digitální obsah, v případech, 
kdy se používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu pro spotřebitele.

_________________ _________________

35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12. 35 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Notis Marias

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Vzhledem k tomu, že cílů této (54) Vzhledem k tomu, že cílů této 
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směrnice, tj. přispět k fungování vnitřního 
trhu důsledným řešením překážek 
souvisejících se smluvním právem, které 
brání poskytování digitálního obsahu, a 
zároveň zabránit právní roztříštěnosti, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
jednotlivých členských států a lze jich lépe 
dosáhnout na úrovni Unie tím, že se zajistí 
celková soudržnost právních předpisů 
jednotlivých států díky harmonizovaným 
pravidlům spotřebitelského smluvního 
práva, která rovněž zjednoduší
koordinovaná donucovací opatření, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

směrnice, tj. přispět k hladkému fungování 
vnitřního trhu a k povzbuzení evropského 
hospodářství důsledným řešením překážek 
souvisejících se smluvním právem, které 
brání poskytování digitálního obsahu, a 
zároveň zabránit právní roztříštěnosti, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
jednotlivých členských států a lze jich lépe 
dosáhnout na úrovni Unie tím, že se zajistí 
celková soudržnost právních předpisů 
jednotlivých států díky harmonizovaným 
pravidlům spotřebitelského smluvního 
práva, která rovněž zjednoduší 
koordinovaná donucovací opatření, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

Or. el

Pozměňovací návrh 363
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, tj. přispět k fungování vnitřního 
trhu důsledným řešením překážek 
souvisejících se smluvním právem, které 
brání poskytování digitálního obsahu, a 
zároveň zabránit právní roztříštěnosti, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
jednotlivých členských států a lze jich lépe 
dosáhnout na úrovni Unie tím, že se zajistí 
celková soudržnost právních předpisů 
jednotlivých států díky harmonizovaným 
pravidlům spotřebitelského smluvního 
práva, která rovněž zjednoduší 
koordinovaná donucovací opatření, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 

(54) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, tj. přispět k fungování vnitřního 
trhu důsledným řešením překážek 
souvisejících se smluvním právem, které 
brání poskytování digitálního obsahu nebo 
digitální služby, a zároveň zabránit právní 
roztříštěnosti, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni jednotlivých členských 
států a lze jich lépe dosáhnout na úrovni 
Unie tím, že se zajistí celková soudržnost 
právních předpisů jednotlivých států díky 
harmonizovaným pravidlům 
spotřebitelského smluvního práva, která 
rovněž zjednoduší koordinovaná 
donucovací opatření, může Unie přijmout 
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zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů.

opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Vzhledem k tomu, jak důležité jsou 
otázky a práva, jimiž se zabývá tato 
směrnice, pro vnitřní trh a pro spotřebitele 
a občany Unie, by tato směrnice měla být 
předmětem důkladné kontroly a 
přezkumu, tak aby mohla proběhnout 
smysluplná a podrobná konzultace za 
účasti členských států a spotřebitelských, 
právnických a podnikatelských organizací 
na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 

Účelem této směrnice je přispět za 
současného dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele k řádnému 
fungování vnitřního trhu tím, že se stanoví 
určité požadavky týkající se smluv o 
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nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto 
smluv.

poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Účelem této směrnice je přispět za 
současného dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele k řádnému 
fungování vnitřního trhu tím, že se stanoví 
určité požadavky týkající se smluv o 
poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb se smlouvou, prostředků 
nápravy v případě nedodání digitálního 
obsahu nebo digitálních služeb či
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb a ukončení 
dlouhodobých smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1



AM\1117404CS.docx 41/166 PE599.502v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Účelem této směrnice je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele tím, že
se stanoví společné požadavky týkající se 
určitých pravidel pro uzavírání smluv 
mezi poskytovateli a spotřebiteli o 
poskytování digitálního obsahu a/nebo 
digitálních služeb, pravidel týkajících se 
souladu digitálního obsahu se smlouvou, 
prostředků nápravy v případě nesouladu se 
smlouvou nebo nedodání a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

S cílem zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu a vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele, tato směrnice stanoví určité 
požadavky týkající se smluv o poskytování 
digitálního obsahu a digitálních služeb 
spotřebitelům, zejména pravidla týkající se 
souladu digitálního obsahu a digitálních 
služeb se smlouvou, prostředků nápravy 
v případě nesouladu se smlouvou a 
podmínek pro uplatnění uvedených 
prostředků nápravy, jakož i změny nebo 
ukončení těchto smluv.

Or. ro

Pozměňovací návrh 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Účelem této směrnice je sblížení zákonů a 
právních a správních předpisů členských 
států týkajících se určitých aspektů smluv 
o poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb spotřebitelům, zejména 
pravidla týkající se souladu digitálního 
obsahu se smlouvou, prostředků nápravy v 
případě nesouladu se smlouvou a 
podmínek pro uplatnění uvedených 
prostředků nápravy, jakož i změny nebo 
ukončení těchto smluv.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s článkem 1 směrnice o prodeji spotřebního zboží a směrnice o právech 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 370
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Tato směrnice stanoví harmonizovaný 
právní rámec týkající se smluv o 
poskytování digitálního obsahu 
spotřebitelům, zejména pravidla týkající se 
souladu digitálního obsahu se smlouvou, 
prostředků nápravy v případě nesouladu se 
smlouvou a podmínek pro uplatnění 
uvedených prostředků nápravy, jakož i 
změny nebo ukončení těchto smluv, a 
zaručující vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 371
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu spotřebitelům, zejména pravidla 
týkající se souladu digitálního obsahu se 
smlouvou, prostředků nápravy v případě 
nesouladu se smlouvou a podmínek pro 
uplatnění uvedených prostředků nápravy, 
jakož i změny nebo ukončení těchto smluv.

Tato směrnice stanoví určité požadavky 
týkající se smluv o poskytování digitálního 
obsahu nebo digitálních služeb
spotřebitelům, zejména pravidla týkající se 
souladu digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb se smlouvou, prostředků 
nápravy v případě nesouladu se smlouvou 
a podmínek pro uplatnění uvedených 
prostředků nápravy, jakož i změny nebo 
ukončení těchto smluv.

Or. it

Pozměňovací návrh 372
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „digitálním obsahem“ se rozumí 1. „digitálním obsahem“ se rozumí 
údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány 
v digitální podobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 373
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 374
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software;

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 375
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software;

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software;

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
videosoubory a audiosoubory, aplikace, 
digitální hry a jakýkoli jiný software;

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace, digitální 
hry a jakýkoli jiný software,

a) údaje, které jsou vytvářeny a 
poskytovány v digitální podobě, například 
video a audio soubory, aplikace a digitální 
hry,

Or. ro

Pozměňovací návrh 378
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Daniel Buda

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 380
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 381
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Antanas Guoga
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

b) digitální služba umožňující 
vytváření, zpracovávání nebo uchovávání 
údajů v digitální podobě, pokud tyto údaje 
poskytl spotřebitel; a

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji

vypouští se

Or. ro
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Pozměňovací návrh 385
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 386
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji;

c) digitální služba umožňující sdílení 
údajů v digitální podobě poskytnutých 
ostatními uživateli této služby a jakoukoli 
jinou interakci s těmito údaji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „digitální službou“ se rozumí

a) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel, jako jsou například archivační 
služby cloud computingu nebo služby file 
hosting; a

b) služba umožňující sdílení údajů v 
digitálním formátu poskytnutých jinými 
uživateli služby a jakoukoli další interakci
s těmito údaji, například sociální média, 
služby pro okamžité zasílání zpráv, 
webové stránky a platformy pro sdílení 
audio a videonahrávek, které nespadají do 
oblasti působnosti služeb elektronických 
komunikací;

Or. it

Pozměňovací návrh 389
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „digitální službou“ se rozumí:

a) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo ukládání údajů v 
digitální formě, pokud jsou tyto údaje 
vytvořené spotřebitelem, a

b) služba umožňující sdílení a jakoukoliv 
jinou interakci s údaji v digitální podobě, 
které jsou vytvořené spotřebitelem nebo 
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jinými uživatelem služby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 390
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „digitální službou“ se rozumí

a) služba umožňující vytváření, 
zpracovávání nebo uchovávání údajů v 
digitální podobě, pokud tyto údaje poskytl 
spotřebitel; a

b) služba umožňující sdílení údajů v 
digitální podobě poskytnutých ostatními 
uživateli této služby a jakoukoli jinou 
interakci s těmito údaji;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „digitální službou“ se rozumí 
jakákoli nevýdělečná hospodářská 
činnost, která umožňuje vytváření, 
zpracovávání, uchovávání nebo sdílení 
údajů v digitální podobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „digitálním obsahem začleněným 
do zboží“ se rozumí všechny formy 
digitálního obsahu, které jsou ve zboží 
předem nainstalovány;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že i v jiných pozměňovacích návrzích se uvádí, že tato směrnice by se měla 
vztahovat na veškerý digitální obsah, včetně digitálního obsahu začleněného do zboží, je zde 
v zájmu ochrany spotřebitele a jasnosti předložena definice digitálního obsahu začleněného 
do zboží.

Pozměňovací návrh 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „digitálním obsahem začleněným 
do zboží“ se rozumí předem nainstalovaný 
digitální obsah, který funguje jako 
nedílná součást zboží a spotřebitel jej 
nemůže jednoduše odinstalovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. „digitálním obsahem nebo 
digitálními službami začleněnými do 
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zboží“ se rozumí předem nainstalovaný 
digitální obsah, který funguje jako 
nedílná součást hmotného zboží a 
spotřebitel jej nemůže jednoduše 
odinstalovat či který je nezbytný pro 
soulad zboží se smlouvou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „integrací“ se rozumí vzájemné 
propojení různých komponentů
digitálního prostředí, aby fungovaly jako 
koordinovaný celek v souladu s určeným 
účelem;

2. „integrací“ se rozumí úplná 
interoperabilita mezi poskytovaným 
digitálním obsahem a digitálními 
službami a různými komponenty
digitálního prostředí, aby fungovaly jako 
koordinovaný celek v souladu s určeným 
účelem;

Or. it

Pozměňovací návrh 396
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „integrací“ se rozumí vzájemné 
propojení různých komponentů digitálního 
prostředí, aby fungovaly jako 
koordinovaný celek v souladu s určeným 
účelem;

2. „integrací“ se rozumí vzájemné 
propojení a začlenění různých komponentů 
digitálního obsahu s komponentami
digitálního prostředí, aby mohl být 
digitální obsah používán v souladu se 
smlouvou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „softwarem začleněným do zboží“ 
se rozumí předem nainstalovaný digitální 
obsah, který funguje jako nedílná součást 
zboží a spotřebitel jej nemůže jednoduše 
odinstalovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Marietje Schaake

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „digitálním obsahem začleněným 
do zboží“ se rozumí digitální obsah ve 
smyslu této směrnice, který byl 
nainstalován prodávajícím, výrobcem 
nebo jiným členem řetězce transakcí nebo 
se souhlasem některého z nich a který i) 
funguje jako nedílná součást zboží a
průměrný spotřebitel, který je uživatelem 
tohoto druhu zboží, jej nemůže jednoduše 
odinstalovat; nebo ii) je nezbytný k tomu, 
aby zboží bylo v souladu se smlouvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. „digitálním obsahem začleněným 
do zboží“ se rozumí předem nainstalovaný 
digitální obsah, který funguje jako 
nedílná součást zboží nebo který je 
nezbytný k tomu, aby zboží bylo v souladu 
se smlouvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 
prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo 
povoláním;

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 
prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo 
povoláním; pro účely této směrnice 
obchodník neposkytuje digitální obsah 
spotřebiteli pouze proto, že obchodník 
poskytuje službu, jejímž prostřednictvím 
se digitální obsah dostává ke spotřebiteli;

Or. en

Odůvodnění

Například služba poskytující on-line video platformu pro obsah generovaný uživateli není 
dodavatelem či poskytovatelem digitálního obsahu.

Pozměňovací návrh 401
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 
prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo 
povoláním;

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 
prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo 
povoláním v souvislosti se smlouvami, na 
které se vztahuje tato směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 
prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo
povoláním;

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která svým dodáním 
poskytuje přístup k digitálnímu obsahu 
nebo činí digitální obsah dostupným;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Dennis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „poskytovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez 
ohledu na to, zda je v soukromém nebo 
veřejném vlastnictví, která jedná, i 

3. „poskytovatelem“ nebo 
„prodávajícím“ se rozumí jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba, bez ohledu na to, 
zda je v soukromém nebo veřejném 
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prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 
jménem nebo v jejím zastoupení, za 
účelem souvisejícím s její obchodní 
činností, podnikáním, řemeslem nebo 
povoláním;

vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím 
jiné osoby jednající jejím jménem nebo v 
jejím zastoupení, za účelem souvisejícím s 
její obchodní činností, podnikáním, 
řemeslem nebo povoláním;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „spotřebitelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická osoba, která ve smlouvách, na něž 
se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
jejž nelze považovat za její obchodní 
činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

4. „spotřebitelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická osoba, která v souvislosti se 
smlouvami, na něž se vztahuje tato 
směrnice, jedná za účelem, jejž nelze 
považovat za její obchodní činnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „spotřebitelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická osoba, která ve smlouvách, na něž 
se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
jejž nelze považovat za její obchodní 
činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

4. „spotřebitelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická osoba, která ve smlouvách, na něž 
se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
jejž nelze považovat za její hlavní
obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo 
povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
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Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické či peněžité újmy způsobené 
jejich digitálnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu způsobené 
újmy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 409
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu újmy 
způsobené jejich digitálnímu prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu 
ekonomické újmy způsobené jejich 
digitálnímu prostředí;

5. „náhradou škody“ se rozumí 
peněžní částka, na jejíž vyplacení mohou 
mít spotřebitelé nárok z důvodu hmotné 
nebo nehmotné újmy;

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s článkem 14 nové směrnice o souborných cestovních službách.

Pozměňovací návrh 411
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka, 
která má být zaplacena výměnou za 
poskytnutý digitální obsah;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka, 
která má být zaplacena výměnou za 
poskytnutý digitální obsah;

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka,
nebo digitální vyjádření hodnoty, včetně 
virtuální měny, nebo jiné protiplnění, jako 
jsou údaje, jež mají být poskytnuty
výměnou za poskytnutí digitálního obsahu 
nebo digitální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka, 
která má být zaplacena výměnou za 
poskytnutý digitální obsah;

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka 
nebo jiný druh vyjádření hodnoty, která 
má být poskytnuta výměnou za poskytnutý 
digitální obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Marco Zullo
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka, 
která má být zaplacena výměnou za 
poskytnutý digitální obsah;

6. „cenou“ se rozumí peněžní částka, 
která má být zaplacena výměnou za 
poskytnutý digitální obsah nebo digitální 
služby;

Or. it

Pozměňovací návrh 415
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „osobními údaji“ se rozumí osobní 
údaje definované v čl. 4 odst. 1) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (nařízení o ochraně osobních 
údajů) [1];

[1] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „osobními nebo jinými údaji“ se 
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rozumí údaje definované v čl. 4 odst. 1) 
nařízení (EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „osobními údaji“ se rozumí osobní 
údaje definované v čl. 4 odst. 1) nařízení 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „osobními údaji“ se rozumí osobní 
údaje definované v čl. 4 odst. 1) nařízení 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



PE599.502v02-00 62/166 AM\1117404CS.docx

CS

6a. „údaji jako protiplněním“ se 
rozumí osobní nebo jiné údaje, které 
spotřebitel poskytl poskytovateli 
v souvislosti s uzavřením nebo plněním 
smlouvy, včetně údajů vygenerovaných v 
průběhu spotřebitelova používání 
jakýchkoli poskytnutých digitálních služeb 
nebo digitálního obsahu, a které 
poskytovatel nebo třetí strana používá na 
základě spotřebitelova souhlasu nebo 
jinak.

Or. en

Odůvodnění

Údaje jako protiplnění by neměly zahrnovat shromažďování údajů anonymizovaných 
uživatelů za účelem zvyšování kvality digitálního obsahu nebo služeb, ale pouze používání 
údajů, které je nedílnou součástí výdělečného modelu poskytovatele nebo třetí strany.

Pozměňovací návrh 420
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „smlouvou“ se rozumí dohoda 
směřující k tomu, aby z ní vyplývaly 
povinnosti nebo jiné právní účinky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, digitální obsah a veškerá síťová 
připojení v rozsahu, v jakém jsou pod 

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, digitální obsah a digitální služby
a veškerá síťová připojení v rozsahu, v 
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kontrolou uživatele; jakém jsou pod kontrolou uživatele;

Or. it

Pozměňovací návrh 422
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, digitální obsah a veškerá síťová 
připojení v rozsahu, v jakém jsou pod 
kontrolou uživatele;

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, software a veškerá síťová 
připojení užívané spotřebitelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, digitální obsah a veškerá síťová 
připojení v rozsahu, v jakém jsou pod 
kontrolou uživatele;

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, software, digitální obsah a 
veškerá síťová připojení v rozsahu, v 
jakém jsou pod kontrolou uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
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hardware, digitální obsah a veškerá síťová 
připojení v rozsahu, v jakém jsou pod 
kontrolou uživatele;

hardware, software, digitální obsah a 
veškerá síťová připojení v rozsahu, v 
jakém jsou pod kontrolou uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware, digitální obsah a veškerá síťová 
připojení v rozsahu, v jakém jsou pod 
kontrolou uživatele;

8. „digitálním prostředím“ se rozumí 
hardware a digitální obsah v rozsahu, v 
jakém jsou pod kontrolou uživatele;

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatel nemůže brát v úvahu veškerá síťová připojení, která spotřebitel může mít ve 
chvíli, kdy si instaluje příslušný produkt, zvláště pak vzhledem k rostoucímu počtu 
připojených zařízení.

Pozměňovací návrh 426
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit 
všechny své funkce v interakci s 
konkrétním digitálním prostředím;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
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Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
slučitelnost digitálního obsahu a jeho 
funkcí se standardním hardwarovým a 
softwarovým prostředím jiným než je 
prostředí, ve kterém je poskytován, včetně 
toho, že spotřebitelé mohou k digitálnímu 
obsahu přistupovat bez nutnosti 
konvertovat obsah, který chtějí používat, 
za pomoci aplikací či jiných technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost legálně získaného digitálního 
obsahu fungovat s jinými existujícími 
nebo budoucími produkty nebo systémy, a 
to bez omezení přístupu nebo používání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
slučitelnost digitálního obsahu a jeho 
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své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

funkcí s hmotným prostředím a s jiným 
softwarem než tím, v jakém je poskytován;

Or. fr

Pozměňovací návrh 430
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu a digitálních 
služeb plnit všechny své funkce v interakci 
s konkrétním digitálním prostředím;

Or. it

Pozměňovací návrh 431
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci se standardním 
hardwarovým a softwarovým prostředím;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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9. „interoperabilitou“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit všechny 
své funkce v interakci s konkrétním 
digitálním prostředím;

9. „slučitelností“ se rozumí schopnost 
digitálního obsahu plnit všechny své 
funkce v interakci s konkrétním digitálním 
prostředím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 433
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „slučitelností“ se rozumí 
schopnost digitálního obsahu plnit 
všechny své funkce v interakci s 
konkrétním digitálním prostředím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 434
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „interoperabilitou souboru 
digitální knihy“ se rozumí slučitelnost 
souboru digitální knihy a jeho funkcí s 
hmotným prostředím a s jiným softwarem 
než tím, v jakém je poskytován; bez 
omezení doby trvání a dodávaný výhradně 
v otevřeném standardu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 435
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. „otevřeným standardem“ se 
rozumí interoperabilní formát dat, jejichž 
technické specifikace jsou veřejně a volně 
přístupné a použitelné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 436
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo zpřístupnění digitálního obsahu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo zpřístupnění digitálního obsahu;

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
a/nebo digitálním službám nebo 
zpřístupnění digitálního obsahu a/nebo 
digitálních služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 438
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Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo zpřístupnění digitálního obsahu;

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo k digitálním službám nebo 
zpřístupnění digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 439
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo zpřístupnění digitálního obsahu;

10. „poskytnutím“ se rozumí 
poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu 
nebo digitálním službám nebo 
zpřístupnění digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Victor Negrescu

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. „transakcí“ se rozumí nákup nebo 
prodej nějaké věci, přičemž se bere úvahu 
i existence bezplatných transakcí, kdy je 
obsah poskytován zdarma;

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „trvalým nosičem“ se rozumí 
jakýkoli nástroj, který umožňuje 
spotřebiteli nebo poskytovateli uchovávat 
informace určené osobně uvedené osobě, a 
to způsobem vhodným pro jejich budoucí 
použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a 
který umožňuje reprodukci uložených 
informací v nezměněném stavu.

11. „hmotným nosičem“ se rozumí 
jakýkoli nástroj, který umožňuje 
spotřebiteli nebo poskytovateli uchovávat 
informace určené osobně uvedené osobě, a 
to způsobem vhodným pro jejich budoucí 
použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a 
který umožňuje reprodukci uložených 
informací v nezměněném stavu.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
službu spotřebiteli nebo se zaváže tak
učinit výměnou za cenu, která má být 
zaplacena, nebo za to, že spotřebitel 
poskytne jiné než peněžní protiplnění 
zpřístupněním svých osobních údajů nebo 
jakýchkoli jiných údajů, pokud je to možné 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a 
pokud jsou tyto údaje zpracovávány za 
účelem zisku. Smlouva musí výslovně 
uvádět, jaké údaje jsou vyměňovány za 
dodaný obsah.

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Marietje Schaake

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
obsah, který je začleněn do zboží,
spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit 
výměnou za cenu, která má být zaplacena, 
nebo za to, že spotřebitel aktivně poskytne 
jiné než peněžní protiplnění ve formě 
osobních údajů nebo jakýchkoli jiných 
údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena. Platba jako jiné 
než peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů bude 
v rámci procesu budoucího přezkumu 
zvážena jako předmět, který může být do 
této směrnice zahrnut.

Or. en

Odůvodnění

Bude třeba provést další výzkum, aby se zjistilo, zda by měly být údaje používány jako 
protiplnění a zda by měly spadat do působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 445
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za peněžní
úhradu.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne nebo se zaváže poskytnout 
digitální obsah nebo digitální služby
spotřebiteli za cenu, která má být 
zaplacena, nebo za to, že spotřebitel 
poskytne jiné než peněžní protiplnění ve 
formě údajů osobní povahy nebo jiných 
údajů, nebo za údaje shromážděné 
poskytovatelem nebo třetí stranou v zájmu 
poskytovatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo zboží se 
začleněným digitálním obsahem
spotřebiteli nebo se zaváže tak učinit 
výměnou za cenu, která má být zaplacena.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o digitálním obsahu by se měla vztahovat na veškerý placený digitální obsah, včetně 
veškerého digitálního obsahu začleněného do zboží, aby spotřebitelé i poskytovatelé měli 
jasný pojem o statutu digitálního obsahu začleněného ve hmotném zboží, nikoli však na obsah 
poskytovaný zdarma, u kterého spotřebitelé nutně neočekávají či nepožadují stejnou míru 
spolehlivosti jako v případě obsahu placeného. Vytváření zátěže v podobě omezení 
vztahujících se na drobné poskytovatele digitálního obsahu by bylo nepřiměřenou reakcí, 
pokud by měla řešit problémy, s nimiž se spotřebitelé v některých evropských zemích potýkají.

Pozměňovací návrh 448
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
služby spotřebiteli nebo se zaváže tak 
učinit výměnou za cenu, která má být 
zaplacena, nebo za to, že spotřebitel 
aktivně poskytne jiné než peněžní 
protiplnění ve formě osobních údajů nebo 
jakýchkoli jiných údajů.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
služby spotřebiteli nebo se zaváže tak 
učinit výměnou za zaplacení ceny nebo za
poskytování osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
služby spotřebiteli nebo se zaváže tak 
učinit výměnou za cenu, která má být 
zaplacena, a/nebo za to, že spotřebitel 
aktivně poskytne jiné než peněžní 
protiplnění ve formě osobních údajů nebo 
jakýchkoli jiných údajů.

Or. it

Pozměňovací návrh 451
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
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Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel dobrovolně aktivně poskytne 
jiné než peněžní protiplnění ve formě 
osobních údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah nebo digitální 
službu spotřebiteli nebo se zaváže tak 
učinit výměnou za zaplacení ceny nebo
osobní údaje či jiné údaje, které poskytne 
spotřebitel nebo shromáždí poskytovatel či 
třetí strana.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
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poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, a/nebo osobní 
údaje nebo jakékoliv jiné ekonomicky 
cenné údaje, které jsou poskytnuty 
spotřebiteli nebo shromážděny 
dodavatelem nebo třetí osobou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 454
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů.
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Or. en

Odůvodnění

„Jakékoli jiné údaje“ nelze považovat za protiplnění, protože přínosy a hodnota zpracování 
jakýchkoli jiných údajů jsou často důsledkem spolupráce mezi uživateli a poskytovateli.

Pozměňovací návrh 456
Inese Vaidere

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů nebo jakýchkoli jiných údajů.

1. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu, na jejímž základě poskytovatel 
poskytne digitální obsah spotřebiteli nebo 
se zaváže tak učinit výměnou za cenu, 
která má být zaplacena, nebo za to, že 
spotřebitel aktivně poskytne jiné než 
peněžní protiplnění ve formě osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního produktu 
vytvořeného podle specifikací spotřebitele.

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu 
nebo digitální služby vytvořených podle 
specifikací spotřebitele.

Or. it

Pozměňovací návrh 458
Virginie Rozière
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního produktu
vytvořeného podle specifikací spotřebitele.

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu 
nebo digitálních služeb vytvořených podle 
specifikací spotřebitele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního produktu
vytvořeného podle specifikací spotřebitele.

2. Tato směrnice se použije na každou 
smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu 
vytvořeného podle specifikací spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li uzavřena smlouva o 
poskytování digitálního obsahu, považuje 
se za smlouvu kupní.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Virginie Rozière
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato 
směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, 
který obsahuje digitální obsah, v 
případech, kdy se tento trvalý nosič 
používá výhradně jako nosič digitálního 
obsahu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 462
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato 
směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, 
který obsahuje digitální obsah, v 
případech, kdy se tento trvalý nosič 
používá výhradně jako nosič digitálního 
obsahu.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato
směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, 
který obsahuje digitální obsah, v případech, 
kdy se tento trvalý nosič používá výhradně 
jako nosič digitálního obsahu.

3. Tato směrnice se nepoužije na 
žádný trvalý nosič, který obsahuje digitální 
obsah, v případech, kdy se tento trvalý 
nosič používá výhradně jako nosič 
digitálního obsahu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato 
směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, 
který obsahuje digitální obsah, v 
případech, kdy se tento trvalý nosič 
používá výhradně jako nosič digitálního 
obsahu.

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato 
použije na zboží, ve kterém je začleněn 
digitální obsah, pokud poskytovatel 
nedokáže, že nesoulad se smlouvou 
spočívá v hardwaru tohoto zboží. Tato 
směrnice se použije rovněž na hmotné 
nosiče, které slouží výhradně jako nosiče
digitálního obsahu, pokud poskytovatel 
nedokáže, že nesoulad se smlouvou 
spočívá v tomto hmotném nosiči.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou článků 5 a 11 se tato 
směrnice použije na jakýkoli trvalý nosič, 
který obsahuje digitální obsah, v 
případech, kdy se tento trvalý nosič 
používá výhradně jako nosič digitálního 
obsahu.

3. Tato směrnice se použije na zboží, 
ve kterém je začleněn digitální obsah,
pokud poskytovatel nedokáže, že nesoulad 
se smlouvou spočívá v hardwaru tohoto 
zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li digitální obsah poskytován na 
hmotném nosiči nebo je začleněn do zboží, 
použije se tato směrnice s výjimkou 
článků 5 a 11 na jakýkoli nesoulad se 
smlouvou, pokud poskytovatel nedokáže, 
že nesoulad se smlouvou spočívá 
v hmotném nosiči nebo v hardwaru tohoto 
zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení této směrnice platí také 
pro digitální obsah, který je integrován do 
zboží. Aniž jsou dotčeny zvláštní smluvní 
vztahy, má poskytovatel zboží vůči 
spotřebiteli odpovědnost za plnění 
povinností v souvislosti s digitálním 
obsahem.

Or. de

Odůvodnění

Stanovené požadavky na soulad digitálního obsahu se smlouvou a právní nároky, které 
spotřebitelům vznikají při nesouladu se smlouvou, představují užitečnou a náležitou normu, a 
proto by měly platit i pro digitální obsah, který je integrován do hmotného zboží. Aby bylo 
spotřebiteli usnadněno uplatnění jeho práv, měl by prodejce zboží převzít odpovědnost za 
nesoulad se smlouvou, aniž jsou dotčeny zvláštní smluvní vztahy.

Pozměňovací návrh 468
Virginie Rozière
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se použije na 
veškeré smlouvy o poskytování digitálního 
obsahu nebo digitálních služeb 
začleněných do zboží, pokud dodavatel 
neprokáže, že nesoulad se smlouvou 
spočívá v hardwaru tohoto zboží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 469
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se použije na zboží, 
ve kterém je začleněn digitální obsah, 
pokud dodavatel neprokáže, že nesoulad 
se smlouvou nespočívá v hardwaru tohoto 
zboží.

Or. it

Pozměňovací návrh 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah začleněný do zboží.

Or. en



AM\1117404CS.docx 83/166 PE599.502v02-00

CS

Pozměňovací návrh 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, které jsou nezbytně 
nutné pro účely plnění smlouvy nebo pro 
splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává.
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poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Angel Dzhambazki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije, pokud 
jsou osobní údaje či jiné údaje, které 
poskytne spotřebitel, výhradně používány 
poskytovatelem hlavně za účelem 
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
služby, ať už vcelku, nebo jejich části, 
nebo splnění zákonných požadavků, které 
se na poskytovatele vztahují, a 
poskytovatel osobní údaje nebo jiné údaje 
nezpracovává za žádným jiným, 
nesouvisejícím účelem.

Or. en

Odůvodnění

Formulace by měla být jasnější, protože „údaje, jejichž zpracování je nezbytně nutné pro 
účely plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných požadavků, je velmi úzké a údaje by bylo 
možné použit pro oprávněné obchodní účely nad rámec uvádění výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 474
Kaja Kallas
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, že pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Nepoužije se rovněž na osobní 
údaje, které spotřebitel aktivně neposkytl.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný právní rámec pro zpracovávání jakýchkoli jiných údajů, a vytváření paralely 
mezi zákonným zpracováváním osobních údajů a ostatními způsoby vytváří právní nejistotu. 
Mělo by se rovněž jasněji formulovat, že vztah vznikající na základě poskytnutí údajů v rámci 
obecného nařízení o ochraně údajů nutně neznamená, že by vznikal určitý smluvní vztah, 
protože pouhý akt shromažďování údajů nečiní tento vztah do působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 475
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
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nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální 
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jako například 
fotografie, básně, písně a jinou tvorbu 
uživatelů, jejichž poskytnutí požaduje 
poskytovatel od spotřebitele za účelem 
zajištění toho, aby byl digitální obsah v 
souladu se smlouvou nebo aby splňoval 
zákonné požadavky, a poskytovatel tyto 
údaje nepoužije k obchodním účelům.

Or. it

Pozměňovací návrh 476
Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na osobní údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele a 
které nejsou ani komunikovány, 
přeneseny, sdíleny, licencovány ani jiným 
způsobem předány poskytovatelem třetím 
stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Julia Reda
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální 
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nezpracovává za 
žádným jiným účelem zisku.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální 

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah nebo digitální služby
poskytnuté za jiné než peněžní protiplnění 
do té míry, pokud poskytovatel požaduje, 
aby spotřebitel poskytl osobní údaje, 
jejichž zpracování je nezbytně nutné pro 
účely plnění smlouvy nebo pro splnění 
zákonných požadavků, a poskytovatel tyto 
údaje dále nezpracovává způsobem, který 
se neslučuje s tímto účelem. Tato směrnice 
se rovněž nepoužije na žádné jiné údaje, 
jejichž poskytnutí požaduje poskytovatel 
od spotřebitele za účelem zajištění toho, 



PE599.502v02-00 88/166 AM\1117404CS.docx

CS

obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

aby byl digitální obsah v souladu se 
smlouvou nebo aby splňoval zákonné 
požadavky, a poskytovatel tyto údaje 
nepoužije k obchodním účelům.

Or. it

Pozměňovací návrh 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s nařízením 
(EU) 2016/279. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

Or. en

Odůvodnění

Text směrnice by měl být formulován jasněji v tom smyslu, že jeho účelem není nahradit či 
odporovat nařízení (EU) 2016/679 o všeobecných pravidlech ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 480
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
poskytovatel požaduje, aby spotřebitel 
poskytl osobní údaje, jejichž zpracování je 
nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy 
nebo pro splnění zákonných požadavků, a 
poskytovatel tyto údaje dále nezpracovává 
způsobem, který se neslučuje s tímto 
účelem. Tato směrnice se rovněž nepoužije 
na žádné jiné údaje, jejichž poskytnutí 
požaduje poskytovatel od spotřebitele za 
účelem zajištění toho, aby byl digitální
obsah v souladu se smlouvou nebo aby 
splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
obchodním účelům.

4. Tato směrnice se nepoužije na 
digitální obsah poskytnutý za jiné než 
peněžní protiplnění do té míry, pokud 
zpracování údajů osobní povahy nebo 
jiných údajů poskytnutých spotřebitelem 
je nezbytné pro uzavření nebo plnění 
smlouvy nebo pro splnění zákonných 
požadavků, a poskytovatel tyto údaje dále 
nezpracovává způsobem, který se neslučuje 
s tímto účelem. Tato směrnice se rovněž 
nepoužije na žádné jiné údaje, jejichž 
poskytnutí požaduje poskytovatel od 
spotřebitele za účelem zajištění toho, aby 
byl digitální obsah v souladu se smlouvou 
nebo aby splňoval zákonné požadavky, a 
poskytovatel tyto údaje nepoužije k 
jakýmkoli jiným účelům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 481
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič;

a) jiných služeb, než je poskytování 
digitálního obsahu nebo digitálních 
služeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 482
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič;

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič, například 
právních služeb;

Or. de

Odůvodnění

Díky tomuto vyjasnění se zabrání obtížím s výkladem v oblasti, která typicky spadá do výjimky 
podle čl. 3 odst. 5 písm. a), protože typické plnění nespočívá v poskytnutí digitálního obsahu, 
a vytvoří se právní jasnost.

Pozměňovací návrh 483
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič;

a) služeb, jejichž hlavním předmětem 
není poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb a u nichž se digitální 
formát používá převážně za účelem 
poskytování takových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič;

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič, jako jsou 
právní služby;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 485
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) služeb, jejichž provedení zahrnuje 
jako převládající prvek osobní zásah 
poskytovatele a u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič;

a) služeb, u nichž se digitální formát 
používá převážně jako nosič nebo za 
účelem dostupnosti této služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jiných než hospodářských služeb 
obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 487
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) činností přispívajících k výkonu 
veřejné moci v souladu s článkem 45 
Smlouvy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služeb elektronických komunikací 
podle definice ve směrnici 2002/21/ES;

b) služeb elektronických komunikací 
podle definice ve směrnici 2002/21/ES 
s výjimkou interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
čísle, které spadají do působnosti této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat i na online komunikační služby, jako je Skype a 
WhatsApp, zejména pokud jde o pravidla týkající se souladu se smlouvou a dobu trvání 
smlouvy. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je proto zohlednit Komisí předložený návrh 
směrnice o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění) zavedením 
výjimky z vyloučení služeb elektronické komunikace podle směrnice 2002/21/ES v jejím 
pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poskytování digitálního obsahu na 
základě bezplatné nebo otevřené licence, 
pokud při tom nevznikají smluvní vztahy a 
závazky nad rámec dodržování podmínek 
této licence.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. poskytování výpisů z veřejných 
rejstříků vedených státním úředníkem 
nebo orgánem, který musí být ze zákona 
nezávislý či nestranný a nevykonává 
živnostenskou, obchodní, řemeslnou nebo 
profesní činnost, nýbrž působí v rámci 
veřejného soudnictví.

Or. de

Odůvodnění

Podobný odstavec je zahrnut i do článku 3 směrnice 2011/83/EU (směrnice na ochranu 
spotřebitele).

Pozměňovací návrh 491
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. f) služeb spočívajících ve veřejných 
představeních, v nichž je digitální obsah 
jedním z prvků uměleckého představení 
nebo zobrazení, jako jsou filmové 
projekce nebo živá představení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 492
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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5a. Tato směrnice se nepoužije na 
poskytování elektronicky vedených 
veřejných rejstříků a vydávání výpisů 
z takových rejstříků.

Or. de

Pozměňovací návrh 493
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nevztahuje na 
poskytování digitálních výpisů z veřejných 
rejstříků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 494
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

6. Pokud taková smlouva pro 
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb obsahuje další smluvní 
závazky, použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a práva stran a jim dostupné 
prostředky nápravy, které představují 
poskytovatele a spotřebitele digitálního 
obsahu nebo digitálních služeb.

Or. ro

Pozměňovací návrh 495
Eva Paunova
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

6. Pokud je předmětem smlouvy
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
digitální služby a zároveň i jiného zboží 
nebo služeb, použije se tato směrnice 
pouze na povinnosti a práva stran, které 
představují poskytovatele a spotřebitele 
předmětného digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

6. Pokud smlouva o poskytování 
digitálního obsahu zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další
smluvní povinnosti, použije se tato 
směrnice pouze na povinnosti a prostředky 
nápravy stran, které představují 
poskytovatele a spotřebitele digitálního 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb další prvky, použije se 
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povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

tato směrnice pouze na povinnosti a 
prostředky nápravy stran, které představují 
poskytovatele a spotřebitele digitálního 
obsahu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 498
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb další prvky, použije se 
tato směrnice pouze na povinnosti a 
prostředky nápravy stran, které představují 
poskytovatele a spotřebitele digitálního 
obsahu.

Or. it

Pozměňovací návrh 499
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další prvky, 
použije se tato směrnice pouze na 
povinnosti a prostředky nápravy stran, 
které představují poskytovatele a 
spotřebitele digitálního obsahu.

6. Pokud smlouva zahrnuje kromě 
poskytnutí digitálního obsahu další 
smluvní závazky, použije se tato směrnice 
pouze na práva a povinnosti stran, které 
představují poskytovatele a spotřebitele 
digitálního obsahu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 500
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Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví 
nebo předmět, má ustanovení uvedeného 
jiného aktu Unie přednost před touto 
směrnicí.

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví 
nebo předmět, je rozhodující ustanovení 
uvedeného jiného aktu Unie, které se 
použije na tato konkrétní odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví 
nebo předmět, má ustanovení uvedeného 
jiného aktu Unie přednost před touto 
směrnicí.

7. Pokud je jakékoli ustanovení této 
směrnice v rozporu s ustanovením jiného 
aktu Unie upravujícího konkrétní odvětví 
nebo předmět, je rozhodující ustanovení 
uvedeného jiného aktu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů. Práva spotřebitelů podle 
nařízení (EU) 2016/679 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 27. dubna o 
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ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES nesmí být dotčena a mohou být 
vykonávána v souladu se stanovenými 
podmínkami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 503
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Žádné ustanovení této směrnice 
nebo jakéhokoli aktu provádějícího ji ve 
vnitrostátním právu žádným způsobem 
neomezí nebo nenaruší ochranu
fyzických osob při zpracování osobních 
údajů, jak stanoví nařízení (EU) 2016/679 
a směrnice 2002/58/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů, jak stanoví směrnice 
95/46/ES a nařízení (EU) 2016/679.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
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Eva Paunova, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana osobních údajů, jak stanoví 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana fyzických osob při zpracování 
osobních údajů.

8. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana osobních údajů, jak stanoví 
nařízení (EU) 2016/679.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud není regulováno touto 
směrnicí, není touto směrnicí dotčeno 
obecné vnitrostátní smluvní právo, jako 
jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo 
účincích smluv, včetně důsledků ukončení 
smlouvy.

9. Pokud není regulováno touto 
směrnicí, není touto směrnicí dotčeno 
obecné vnitrostátní smluvní právo, jako 
jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo 
účincích smluv, včetně důsledků ukončení 
nebo odstoupení od smlouvy.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 508
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud není regulováno touto 
směrnicí, není touto směrnicí dotčeno 
obecné vnitrostátní smluvní právo, jako 
jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo 
účincích smluv, včetně důsledků ukončení 
smlouvy.

9. Touto směrnicí není dotčeno 
obecné vnitrostátní smluvní právo, jako 
jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo 
účincích smluv, včetně důsledků ukončení 
smlouvy, pokud není upravováno touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se

Úroveň harmonizace

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných 
ustanovení pro zajištění odlišné úrovně 
ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Mylène Troszczynski

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných 
ustanovení pro zajištění odlišné úrovně 
ochrany spotřebitele.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Opatření, které odporuje zásadě subsidiarity. Členské státy musí mít svobodnou možnost 
zavádět do svého vnitrostátního práva jakákoli opatření, která považují za nutná zavést pouze 
v zájmu svých občanů.

Pozměňovací návrh 511
Dennis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných 
ustanovení pro zajištění odlišné úrovně 
ochrany spotřebitele.

Členské státy mohou zachovávat 
v platnosti přísnější ustanovení, která již 
platí v oblasti ochrany spotřebitelů a 
provádění této směrnice za žádných 
okolností nezakládá důvod k omezení 
ochrany spotřebitelů v oblastech 
spadajících do působnosti práva Unie. 
Obecné hmotněprávní a procesní právní 
předpisy, které může spotřebitel uplatnit 
na základě vnitrostátních právních 
předpisů o smluvní nebo mimosmluvní 
odpovědnosti, nejsou touto směrnicí 
dotčeny.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu veřejnosti může být plná harmonizace jen tehdy, když bude zachována nejvyšší 
úroveň ochrany spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 512
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných 
ustanovení pro zajištění odlišné úrovně 
ochrany spotřebitele.

Členské státy mohou zachovávat v 
platnosti nebo zavádět přísnější ustanovení 
odchylná od ustanovení této směrnice pro
zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných ustanovení 
pro zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných ustanovení 
pro zajištění jednotné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or. ro

Pozměňovací návrh 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně 
přísnějších nebo méně přísných ustanovení 

Členské státy nesmí zavádět ustanovení 
odchylná od ustanovení této směrnice, 
včetně přísnějších nebo méně přísných 
ustanovení pro zajištění odlišné úrovně 
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pro zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

ochrany spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu stanovení jasných podmínek pro spotřebitele by nemělo dojít k narušení či úplnému 
rušení zavedených vnitrostátních režimů, jimiž se řídí pravidla týkající se poskytování 
digitálního obsahu.

Pozměňovací návrh 515
Marco Zullo

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Smluvní podmínky na úkor práv 
spotřebitele na ochranu osobních údajů

Smluvní podmínka, která se týká 
zpracování osobních údajů, které 
spotřebitel předal poskytovateli nebo 
poskytovatel či třetí strana shromáždila v 
zájmu poskytovatele v kontextu uzavírání 
či plnění smlouvy a jež porušuje právo 
přiznané spotřebiteli jakožto subjektu 
údajů podle směrnice 95/46/ES a nařízení 
(EU) 2016/679, včetně jakékoliv podmínky 
vymezující funkčnost, interoperabilitu a 
jiné funkční prvky digitálního obsahu 
nebo digitálních služeb způsobem, který 
není v souladu se směrnicí 95/46/ES a 
nařízením (EU) 2016/679, není pro 
spotřebitele závazná. Pokud jde o zbývající 
podmínky, smlouva strany nadále 
zavazuje, může-li nadále existovat bez 
dotyčných nezávazných podmínek.

Or. it

Pozměňovací návrh 516
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Virginie Rozière

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Povinnost informovat

Ještě než bude spotřebitel zavázán 
smlouvou o poskytování digitálního 
obsahu nebo digitálních služeb, poskytne 
mu odborník informace stanovené v 
článcích 6 a 8 směrnice 2011/83/EU, a to 
v jasné a srozumitelné podobě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 517
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

10. Tato směrnice neporušuje práva 
duševního vlastnictví a zejména, pokud 
jde o autorská práva, práva a povinnosti 
stanovené směrnicí 2001/29/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 518
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování digitálního obsahu Poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb
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Or. ro

Pozměňovací návrh 519
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování digitálního obsahu Poskytování digitálního obsahu nebo 
digitální služby

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování digitálního obsahu Poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb

Or. it

Pozměňovací návrh 521
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování digitálního obsahu Poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb

Or. fr

Pozměňovací návrh 522
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Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu poskytne poskytovatel 
digitální obsah

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu nebo služeb poskytne 
poskytovatel digitální obsah nebo služby

Or. ro

Pozměňovací návrh 523
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu poskytne poskytovatel 
digitální obsah

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb
poskytne poskytovatel digitální obsah nebo 
digitální služby

Or. it

Pozměňovací návrh 524
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu poskytne poskytovatel 
digitální obsah

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu poskytne poskytovatel 
digitální obsah spotřebiteli

Or. en

Pozměňovací návrh 525
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Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu poskytne poskytovatel 
digitální obsah

1. Při plnění smlouvy o poskytnutí 
digitálního obsahu nebo digitálních služeb
poskytne poskytovatel digitální obsah

Or. fr

Pozměňovací návrh 526
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) spotřebiteli; nebo vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah 
spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli 
přístup k němu, a který si spotřebitel pro 
získání digitálního obsahu zvolil.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
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Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah 
spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli 
přístup k němu, a který si spotřebitel pro 
získání digitálního obsahu zvolil.

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah nebo 
digitální službu spotřebiteli nebo 
umožňuje spotřebiteli přístup k nim, a 
který si spotřebitel pro získání digitálního 
obsahu nebo digitální služby zvolil.

Or. ro

Pozměňovací návrh 529
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah 
spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli 
přístup k němu, a který si spotřebitel pro 
získání digitálního obsahu zvolil.

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah nebo 
digitální služby spotřebiteli nebo umožňuje 
spotřebiteli přístup k němu, a který si 
spotřebitel pro získání digitálního obsahu 
nebo digitálních služeb zvolil.

Or. it

Pozměňovací návrh 530
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah 

b) třetí straně, která provozuje fyzický 
nebo virtuální nástroj, jenž 
zprostředkovává digitální obsah 
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spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli 
přístup k němu, a který si spotřebitel pro 
získání digitálního obsahu zvolil.

spotřebiteli nebo umožňuje spotřebiteli 
přístup k němu, a který si spotřebitel pro 
získání digitálního obsahu zvolil; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 531
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) třetí straně, kterou si zvolí 
spotřebitel.

Or. it

Pozměňovací návrh 532
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Pokud se spotřebitel a poskytovatel 
nedohodli jinak, poskytovatel poskytne 
digitální obsah nebo digitální službu bez 
zbytečného prodlení a nejpozději do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy.
Poskytovatel splní svoji povinnost 
poskytnutí, když je digitální obsah nebo 
digitální služba k dispozici nebo k ním má 
přístup spotřebitel nebo, pokud se použije 
odst. 1 písm. b) nebo c), třetí strana podle 
volby spotřebitele, podle toho, co se 
uplatňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, poskytovatel poskytne digitální 
obsah nebo digitální službu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když jsou
digitální obsah nebo služba poskytnuty
spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 
písm. b), třetí straně podle volby 
spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

Or. ro

Pozměňovací návrh 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
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Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah nebo digitální službu ihned po 
uzavření smlouvy, pokud se strany 
nedohodly jinak. Poskytovatel splní svoji 
povinnost poskytnutí, když je digitální 
obsah nebo digitální služba k dispozici 
nebo k nim má přístup spotřebitel, nebo 
pokud se použije odst. 1 písm. b) nebo c), 
třetí strana podle volby spotřebitele, podle 
toho, co se uplatňuje.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice o právech spotřebitele.

Pozměňovací návrh 536
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah nebo digitální služby do jednoho 
měsíce po uzavření smlouvy, pokud se 
strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když jsou
digitální obsah nebo digitální služby
poskytnuty spotřebiteli nebo, pokud se 
použije odst. 1 písm. b), třetí straně podle 
volby spotřebitele, podle toho, co nastane 
dříve.

Or. it

Pozměňovací návrh 537
Antanas Guoga

Návrh směrnice
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Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah bez zbytečného prodlení po uzavření 
smlouvy, pokud se strany nedohodly jinak. 
Poskytnutí se považuje za uskutečněné, 
když je digitální obsah poskytnut 
spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 
písm. b), třetí straně podle volby 
spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah ihned po uzavření smlouvy, pokud 
se strany nedohodly jinak. Poskytnutí se 
považuje za uskutečněné, když je digitální 
obsah poskytnut spotřebiteli nebo, pokud 
se použije odst. 1 písm. b), třetí straně 
podle volby spotřebitele, podle toho, co 
nastane dříve.

2. Poskytovatel poskytne digitální 
obsah bez zbytečného prodlení po uzavření 
smlouvy, pokud se strany nedohodly jinak. 
Poskytnutí se považuje za uskutečněné, 
když je digitální obsah poskytnut 
spotřebiteli nebo, pokud se použije odst. 1 
písm. b), třetí straně podle volby 
spotřebitele, podle toho, co nastane dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud dochází k poskytnutí 
digitálního obsahu nebo digitálních 
služeb bezprostředně po uzavření smlouvy, 
poskytovatel řádně informuje spotřebitele 
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o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy v 
souladu s čl. 16 písm. m) směrnice 
2011/83/EU o právech spotřebitele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpoždění při poskytování 
digitálního obsahu nelze přičítat 
poskytovateli, ledaže by se prokázalo, že 
toto zpoždění není způsobeno problémem 
na platformě, na níž se prodává obsah, 
nebo na přístupu k internetu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Soulad digitálního obsahu nebo digitální 
služby se smlouvou

1. Aby byl digitální obsah nebo digitální 
služba v souladu se smlouvou, musí 
splňovat požadavky článků 6, 6a, 7 a 8.

2. V případě smluv, v jejichž rámci mají 
být digitální obsah nebo digitální služby 
poskytovány v průběhu určitého období, 
musí být digitální obsah nebo digitální 
služby v souladu se smlouvou během 
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celého uvedeného období s dočasným 
přerušením v poskytování digitálního 
obsahu nebo digitální služby, které spadá 
do příslušnosti poskytovatele, se nakládá 
stejně jako s případy nesouladu se 
smlouvou.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je 
digitální obsah nebo digitální služba 
poskytnuta v souladu s nejnovější verzí 
digitálního obsahu nebo digitální služby, 
která byla dostupná v době uzavření 
smlouvy.

4. Poskytovatel musí zajistit, aby 
spotřebitel byl informován o aktualizacích 
digitálního obsahu nebo digitální služby, 
které jsou nezbytné pro uvedení 
digitálního obsahu a digitální služby do 
souladu se smlouvou, a aby mu byl tento 
obsah a služby poskytnuty. Pokud se 
spotřebitel rozhodne ponechat si svoji 
stávající verzi digitálního obsahu či 
digitální služby, musí stávající verze zůstat 
k dispozici nebo přístupná v přiměřené 
lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme strukturu, která je lépe čitelná: Článek 5a obsahuje úvod, ve kterém je předestřen 
pojem souladu se smlouvou a některé horizontální otázky, článek 6 subjektivní požadavky, 
článek 7 objektivní požadavky atd.

Pozměňovací návrh 542
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad digitálního obsahu se smlouvou Soulad digitálního obsahu nebo digitální 
služby se smlouvou

Or. ro
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Pozměňovací návrh 543
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad digitálního obsahu se smlouvou Soulad digitálního obsahu nebo digitální 
služby se smlouvou

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad digitálního obsahu se smlouvou Soulad digitálního obsahu nebo digitálních 
služeb se smlouvou

Or. it

Pozměňovací návrh 545
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad digitálního obsahu se smlouvou Soulad digitálního obsahu nebo digitálních 
služeb se smlouvou

Or. fr

Pozměňovací návrh 546
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad digitálního obsahu se smlouvou Požadavky na soulad digitálního obsahu se 
smlouvou

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Poskytovatel je povinen poskytnout 
spotřebiteli digitální obsah nebo digitální 
služby v souladu se smlouvou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 548
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

1. Smlouva musí obsahovat všechny 
příslušné prvky pro posouzení souladu 
digitálního obsahu nebo digitální služby, 
jakož i veškeré příslušné informace 
týkající se zpracování osobních údajů v 
souladu s povinností podle nařízení (EU) 
2016/679.

Aby byl digitální obsah v souladu se 
smlouvou, musí v příslušných případech:

Or. en
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Pozměňovací návrh 549
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

1. Aby byl digitální obsah nebo 
digitální služba v souladu se smlouvou, 
musí v příslušných případech:

Or. ro

Pozměňovací návrh 550
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

1. Aby byly digitální obsah nebo 
digitální služby v souladu se smlouvou, 
musí v příslušných případech:

Or. it

Pozměňovací návrh 551
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 552
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Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí v příslušných 
případech:

1. Aby byl digitální obsah v souladu
se smlouvou, musí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy, nebo jakéhokoli 
veřejného sdělení, které se týká 
poskytovatele, pokud poskytovatel 
neprokáže, že o takovém sdělení nebyl 
informován;

Or. it

Pozměňovací návrh 554
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 

a) být takové kvantity, kvality, popisu,
trvání a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
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je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
dodané poskytovatelem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 555
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

a) být takové kvantity, kvality, popisu, 
trvání a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 556
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

a) být takové kvantity, kvality 
souboru, trvání a verze a mít takovou 
funkčnost, interoperabilitu a jiné funkční 
prvky, jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, jaké požaduje smlouva včetně 
jakýchkoli předsmluvních informací, které 
tvoří nedílnou součást smlouvy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 557
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

a) být takové kvantity, kvality, trvání, 
funkčnost a slučitelnost a jiné funkční 
prvky, jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, jaké požaduje smlouva včetně 
jakýchkoli předsmluvních informací, které 
tvoří nedílnou součást smlouvy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 558
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost, 
interoperabilitu a jiné funkční prvky, jako 
je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, jaké 
požaduje smlouva včetně jakýchkoli 
předsmluvních informací, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy;

a) být takové kvantity, kvality, trvání 
a verze a mít takovou funkčnost a jiné 
prvky, jako je funkčnost, dostupnost, 
kontinuita a bezpečnost, jaké požaduje 
smlouva včetně jakýchkoli předsmluvních 
informací, které tvoří nedílnou součást 
smlouvy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být vhodný pro jakýkoli konkrétní 
účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o 

b) být v souladu s oprávněnými 
očekáváními uživatele a být vhodný pro 
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kterém spotřebitel informoval 
poskytovatele v době uzavření smlouvy a 
se kterým poskytovatel souhlasil;

jakýkoli konkrétní účel, pro nějž jej 
spotřebitel požaduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být vhodný pro jakýkoli konkrétní 
účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o 
kterém spotřebitel informoval 
poskytovatele v době uzavření smlouvy a 
se kterým poskytovatel souhlasil;

b) být vhodný pro jakýkoli konkrétní 
účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o 
kterém spotřebitel informoval 
poskytovatele nejpozději v době uzavření 
smlouvy a se kterým poskytovatel 
souhlasil;

Or. fr

Pozměňovací návrh 561
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) musí být i vhodný pro účely, pro 
které by se digitální obsah stejného popisu 
běžně použil, a mít takové vlastnosti, 
včetně funkčnosti, interoperability a 
jiných funkčních prvků, jako je 
dostupnost, kontinuita a bezpečnost, které 
mohou spotřebitelé důvodně očekávat, s 
přihlédnutím k:

1) oprávněným očekáváním spotřebitelů;

2) veškerým existujícím mezinárodním či 
evropským technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
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osvědčeným postupům daného odvětví; a

3) veškerým stávajícím osvědčeným 
postupům týkajícím se bezpečnosti 
informačních systémů a digitálních 
prostředí;

4) jakémukoli veřejnému prohlášení 
učiněném poskytovatelem nebo jeho 
jménem nebo jinými osobami v dřívějších 
článcích řetězce transakcí, pokud 
poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno a spotřebitel byl o 
této opravě obchodníkem výslovně 
uvědomen;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) být vhodný k účelům, ke kterým se 
digitální obsah nebo digitální služby 
obvykle používají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 563
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vykazovat kvalitu a vlastnosti, 
které jsou obvyklé u obsahu nebo služeb 
tohoto druhu a které může spotřebitel 
rozumně očekávat s ohledem na charakter 
obsahu nebo služeb, a rovněž zejména na 
veřejná vyjádření v reklamě nebo na 
etiketách poskytovatele nebo třetí strany, 
jež ho zastupuje, o konkrétních 
vlastnostech obsahu nebo služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 564
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) být poskytnut s veškerými 
instrukcemi a asistenční službou pro 
zákazníky, jak je stanoveno ve smlouvě; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) být poskytnut s veškerými 
instrukcemi a asistenční službou pro 
zákazníky, jak je stanoveno ve smlouvě; a

c) být poskytnut s veškerými doplňky 
k instrukcím k instalaci a asistenční 
službou pro zákazníky, jak je stanoveno ve 
smlouvě; a

Or. it
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Pozměňovací návrh 566
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) být aktualizován, jak je stanoveno 
ve smlouvě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Virginie Rozière

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) být aktualizován, jak je stanoveno 
ve smlouvě.

d) být aktualizován, jak je stanoveno 
ve smlouvě, v předsmluvních informacích, 
v reklamě nebo na etiketách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 568
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) splňovat oprávněná očekávání 
spotřebitelů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 569
Virginie Rozière
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro 
které by se digitální obsah stejného popisu 
běžně použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, s přihlédnutím k:

vypouští se

a) tomu, zda je digitální obsah poskytován 
výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné 
než peněžní protiplnění;

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví;

c) jakémukoli veřejnému prohlášení 
učiněném poskytovatelem nebo jeho 
jménem nebo jinými osobami v dřívějších 
článcích řetězce transakcí, pokud 
poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 570
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro 
které by se digitální obsah stejného popisu 
běžně použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, s přihlédnutím k:

vypouští se

a) tomu, zda je digitální obsah poskytován 
výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné 
než peněžní protiplnění;

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

c) jakémukoli veřejnému prohlášení 
učiněném poskytovatelem nebo jeho 
jménem nebo jinými osobami v dřívějších 
článcích řetězce transakcí, pokud 
poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

Or. it

Pozměňovací návrh 571
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 

vypouští se
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srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro 
které by se digitální obsah stejného popisu 
běžně použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, s přihlédnutím k:

a) tomu, zda je digitální obsah poskytován 
výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné 
než peněžní protiplnění;

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

c) jakémukoli veřejnému prohlášení 
učiněném poskytovatelem nebo jeho 
jménem nebo jinými osobami v dřívějších 
článcích řetězce transakcí, pokud 
poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 
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by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
s přihlédnutím k:

by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost,
a musí splňovat standardy, které může 
spotřebitel důvodně očekávat, s 
přihlédnutím k:

Or. en

Odůvodnění

Očekávání spotřebitelů se mohou značně lišit v závislosti na druhu a užití digitálního obsahu 
a služeb, a měla by se proto stanovit objektivně, s ohledem na povahu a účel smlouvy a 
okolnosti případu, zejména pak v souvislosti s rychle se měnícími obchodními modely 
společností působících v digitálním odvětví a rychlým tempem inovací digitálního obsahu a 
služeb, a s ohledem na příslušné zvyklosti a praktiky zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 573
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 
by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
s přihlédnutím k:

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, které by 
spotřebitelé mohli oprávněně očekávat 
nebo pro které by se digitální obsah 
stejného popisu běžně použil, včetně jeho 
funkčnosti, interoperability a jiných 
funkčních prvků, jako je dostupnost, 
kontinuita a bezpečnost, s přihlédnutím k:

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 
by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti,
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a bezpečnost, 
s přihlédnutím k:

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro které 
by se digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, včetně jeho funkčnosti a jiných 
prvků, jako je funkčnost, dostupnost, 
kontinuita a bezpečnost, s přihlédnutím k:

Or. fr

Pozměňovací návrh 575
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 576
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 577
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tomu, zda je digitální obsah 
poskytován výměnou za zaplacení ceny 
nebo za jiné než peněžní protiplnění;

a) Podmínkou interoperability, 
kterou může spotřebitel důvodně očekávat 
od elektronického souboru poskytnutého 
na neomezenou dobu, je bez ohledu na 
ustanovení smlouvy poskytnutí tohoto 
elektronického souboru pouze 
v otevřeném formátu. Poskytovatel 
takového souboru, který používá 
autorizovaná technologická ochranná 
opatření poskytne jiným poskytovatelům 
souborů či digitálních služeb, kteří ho o to 
požádají, informace, které jsou pro 
zajištění interoperability nezbytné.
Nevytvoří žádná jiná hardwarová nebo 
softwarová omezení, jež by bránila 
přístupu a používání souboru v jiném 
digitálním prostředí, než je prostředí, ve 
kterém byl poskytnut, tak aby spotřebitelé 
mohli k digitálnímu obsahu přistupovat 
bez nutnosti konvertovat obsah, ke 
kterému chtějí mít přístup, za pomoci 
aplikací či jiných technologií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 579
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

b) případným jakýmkoli existujícím 
technickým normám nebo, pokud takové 
technické normy neexistují, použitelným 
kodexům chování a osvědčeným postupům 
daného odvětví; a

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) si nebyl a reálně si nemohl být 
vědom daného prohlášení;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 582
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 
období.

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 
období. Digitální obsah, který je 
integrován do zboží, musí poskytovatel
během obvyklé životnosti tohoto zboží 
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aktualizovat, pokud je to zapotřebí 
k zamýšlenému a zákonnému použití.

Or. de

Odůvodnění

Stanovené požadavky na soulad digitálního obsahu se smlouvou a právní nároky, které 
spotřebitelům vznikají při nesouladu se smlouvou, představují užitečnou a náležitou normu, a 
proto by měly platit i pro digitální obsah, který je integrován do hmotného zboží. Aby bylo 
spotřebiteli usnadněno uplatnění jeho práv, měl by prodejce zboží převzít odpovědnost za 
nesoulad se smlouvou, aniž jsou dotčeny případné zvláštní smluvní vztahy mezi spotřebitelem 
a poskytovatelem digitálního obsahu.

Pozměňovací návrh 585
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 
období.

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah nebo digitální služba mají být 
poskytovány v průběhu určitého období, 
musí být tento digitální obsah nebo tato 
digitální služba, včetně případných 
bezpečnostních aktualizací poskytovaných 
dodavatelem, v souladu se smlouvou 
během celého uvedeného období.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah nebo digitální služba mají být 
poskytovány v průběhu určitého období, 
musí být tento digitální obsah nebo 
digitální služba v souladu se smlouvou 
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období. během celého uvedeného období.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah má být poskytován v průběhu 
určitého období, musí být v souladu se 
smlouvou během celého uvedeného 
období.

3. Pokud smlouva stanoví, že digitální 
obsah nebo digitální služby mají být 
poskytovány v průběhu určitého období, 
musí být v souladu se smlouvou během 
celého uvedeného období.

Or. it

Pozměňovací návrh 588
Marietje Schaake

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Je-li digitální obsah poskytován po 
určitou pevně stanovenou dobu a tento 
digitální obsah je začleněn do zboží, 
poskytovatel tohoto zboží zajistí, aby tento 
začleněný digitální obsah zůstal v souladu 
se smlouvou, jak stanoví odstavec 1 tohoto 
článku, nebo aby byl vhodný ke svému 
účelu ve smyslu odstavce 2 tohoto článku, 
a to i prostřednictvím aktualizací 
začleněného digitálního obsahu, 
v souladu s tím, co může uživatel 
vzhledem k povaze zboží a smlouvy, 
spotřebitelem poskytnutému protiplnění a 
možným bezpečnostním rizikům očekávat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 589
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, je digitální obsah poskytnut v 
souladu s nejnovější verzí digitálního
obsahu, která byla dostupná v době 
uzavření smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, je digitální obsah poskytnut v 
souladu s nejnovější verzí digitálního 
obsahu, která byla dostupná v době 
uzavření smlouvy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poskytnuta by měla být verze, na níž se poskytovatel a spotřebitel dohodnou na základě 
technických požadavků a interoperability obsahu s digitálním prostředím spotřebitele.

Pozměňovací návrh 591
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, 
je digitální obsah poskytnut v souladu s 
nejnovější verzí digitálního obsahu, která 
byla dostupná v době uzavření smlouvy.

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, 
je digitální obsah nebo digitální služba 
poskytnuta v souladu s nejnovější verzí 
digitálního obsahu nebo digitální služby, 
která byla dostupná v době uzavření 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jestliže se smlouva týká kulturního 
obsahu, tedy nutně děl chráněných 
autorským právem, soulad se smlouvou s 
sebou nese skutečnost, že jsou v plné míře 
dodržovány právní předpisy, které chrání 
autorské právo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 593
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byly digitální obsah nebo 
digitální služba v souladu se smlouvou, 
musí splňovat rovněž požadavky článků 7 
a 8 a být v souladu se zásadami záměrné a 
standardní ochrany osobních údajů, které 
jsou uvedeny v článku 25 nařízení (EU) 
2016/679.

Or. en
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Pozměňovací návrh 594
Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byl digitální obsah nebo 
digitální služba v souladu se smlouvou, 
musí splňovat požadavky článků 6a, 7 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 6a, 7 a 8.

Or. it

Pozměňovací návrh 596
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článku 7.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 597
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článku 7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 598
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článků 7 a 8.

5. Aby byl digitální obsah v souladu 
se smlouvou, musí splňovat rovněž 
požadavky článku 7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Smluvní strany se mohou 
dohodnout, že se od objektivních kritérií 
požadovaných v souladu s odstavcem 1 a 3 
odchýlí, pokud v době uzavření smlouvy 
spotřebitel věděl o této specifické 
vlastnosti digitálního obsahu a při 
uzavírání smlouvy s ní výslovně souhlasil.

Or. en
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Pozměňovací návrh 600
Marco Zullo

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Poskytování digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb

1. Digitální obsah nebo digitální služby 
musí:

a) být vhodné k jakémukoli zvláštnímu 
použití, s nímž byl prodávající seznámen v 
okamžiku uzavření smlouvy, kromě 
případu, kdy okolnosti svědčí o tom, že se 
spotřebitel nespoléhal, nebo se nemohl 
přiměřeně spolehnout, na schopnosti a na 
úsudek poskytovatele;

b) být vhodné k účelům, pro něž se 
zpravidla používají digitální obsah nebo 
digitální služby, které mají stejné typické 
vlastnosti;

c) být vybaveny veškerým příslušenstvím, 
instrukcemi k instalaci nebo dalšími 
instrukcemi stanovenými ve smlouvě;

d) musí mít kvality a výkon uvedený v 
jakémkoli předsmluvním prohlášení nebo 
veřejném prohlášení;

2. Pokud smlouva nestanoví, v 
příslušných případech, jasným a 
srozumitelným způsobem požadavky na 
digitální obsah podle odstavce 1, musí být 
digitální obsah vhodný pro účely, pro 
které by se digitální obsah stejného popisu 
běžně použil, včetně jeho funkčnosti, 
interoperability a jiných funkčních prvků, 
jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, s přihlédnutím k:

a) tomu, zda je digitální obsah poskytován 
výměnou za zaplacení ceny nebo za jiné 
než peněžní protiplnění;
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b) případným jakýmkoli existujícím 
mezinárodním technickým normám nebo, 
pokud takové technické normy neexistují, 
použitelným kodexům chování a 
osvědčeným postupům daného odvětví; a

c) jakémukoli veřejnému prohlášení 
učiněném poskytovatelem nebo jeho 
jménem nebo jinými osobami v dřívějších 
článcích řetězce transakcí, pokud 
poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nemohlo být tímto prohlášením 
ovlivněno.

Or. it

Pozměňovací návrh 601
Eva Maydell

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Objektivní požadavky na soulad se 
smlouvou

1. Digitální obsah nebo digitální služby 
musí být v příslušných případech:

a) být vhodné pro účely, pro které by se 
digitální obsah stejného popisu běžně 
použil, s přihlédnutím k: případným 
jakýmkoli existujícím technickým 
normám, nebo pokud takové technické 
normy neexistují, k použitelným kodexům 
chování a osvědčeným postupům daného 
odvětví;

a) být poskytnuty s veškerým 
příslušenstvím, instrukcemi a asistenční 
službou pro zákazníky, jak je stanoveno ve 
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smlouvě; a

b) vykazovat kvalitu, funkčnost, 
interoperabilitu a další funkční prvky, 
jako je dostupnost, kontinuita a 
bezpečnost, které jsou pro digitální obsah 
nebo digitální služby stejného druhu 
běžné a které může spotřebitel důvodně 
očekávat vzhledem k povaze digitálního 
obsahu nebo digitální služby, s 
přihlédnutím k: jakémukoli veřejnému 
prohlášení učiněném poskytovatelem nebo 
jeho jménem nebo jinými osobami v 
dřívějších článcích řetězce transakcí, 
pokud poskytovatel neprokáže, že

i) si nebyl a reálně si nemohl být vědom 
daného prohlášení;

ii) v době uzavření smlouvy bylo toto 
prohlášení opraveno;

iii) rozhodnutí o pořízení digitálního 
obsahu nebo digitální služby nemohlo být 
tímto prohlášením ovlivněno;

c) být aktualizovány, aby mohly plnit svůj 
účel a jak může spotřebitel důvodně 
očekávat vzhledem k povaze digitálního 
obsahu nebo digitální služby.

2) Digitální obsah nebo digitální služba 
jsou poskytnuty v souladu s nejnovější 
verzí digitálního obsahu nebo digitální 
služby, která byla dostupná v době 
uzavření smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Integrace digitálního obsahu Integrace digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb
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Or. en

Pozměňovací návrh 603
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je digitální obsah nesprávně 
integrován do digitálního prostředí 
spotřebitele, jakýkoli nesoulad se 
smlouvou způsobený touto nesprávnou 
integrací se považuje za nesoulad 
digitálního obsahu se smlouvou, pokud:

Pokud jsou digitální obsah nebo digitální 
služby nesprávně integrovány do 
digitálního prostředí spotřebitele, jakýkoli 
nesoulad se smlouvou způsobený touto 
nesprávnou integrací se považuje za 
nesoulad digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb se smlouvou, pokud:

Or. it

Pozměňovací návrh 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je digitální obsah nesprávně 
integrován do digitálního prostředí 
spotřebitele, jakýkoli nesoulad se 
smlouvou způsobený touto nesprávnou 
integrací se považuje za nesoulad 
digitálního obsahu se smlouvou, pokud:

Pokud jsou digitální obsah nebo digitální 
služba nesprávně integrovány do 
digitálního prostředí spotřebitele, jakýkoli 
nesoulad se smlouvou způsobený touto 
nesprávnou integrací se považuje za 
nesoulad se smlouvou, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je digitální obsah nesprávně 
integrován do digitálního prostředí 
spotřebitele, jakýkoli nesoulad se 
smlouvou způsobený touto nesprávnou 
integrací se považuje za nesoulad 
digitálního obsahu se smlouvou, pokud:

Pokud jsou digitální obsah nebo digitální 
služba nesprávně integrovány do 
digitálního prostředí spotřebitele, jakýkoli 
nesoulad se smlouvou způsobený touto 
nesprávnou integrací se považuje za 
nesoulad se smlouvou, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl digitální obsah integrován
poskytovatelem nebo na odpovědnost 
poskytovatele; nebo

a) byly digitální obsah nebo digitální 
služba integrovány poskytovatelem nebo 
na odpovědnost poskytovatele; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl digitální obsah integrován
poskytovatelem nebo na odpovědnost 
poskytovatele; nebo

a) byly digitální obsah nebo digitální 
služba integrovány poskytovatelem nebo 
na odpovědnost poskytovatele; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Marco Zullo
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl digitální obsah integrován
poskytovatelem nebo na odpovědnost 
poskytovatele; nebo

a) byly digitální obsah nebo digitální 
služby integrovány poskytovatelem nebo 
na odpovědnost poskytovatele; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 609
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měl být digitální obsah integrován
spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo 
v důsledku nedostatků v pokynech pro 
integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly 
být dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

b) měly být digitální obsah nebo 
digitální služba integrovány spotřebitelem 
a k nesprávné integraci došlo v důsledku 
nedostatků v pokynech pro integraci, 
jestliže tyto pokyny byly dodány v souladu 
s čl. 6a odst. 1 písm. b) nebo měly být 
dodány v souladu s čl. 6a odst. 1 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měl být digitální obsah integrován
spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo 
v důsledku nedostatků v pokynech pro 
integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly 
být dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

b) měly být digitální obsah nebo 
digitální služba integrovány spotřebitelem 
a k nesprávné integraci došlo v důsledku 
nedostatků v pokynech pro integraci, 
jestliže tyto pokyny byly dodány v souladu 
s čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo měly být 
dodány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c).
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Or. en

Pozměňovací návrh 611
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měl být digitální obsah integrován 
spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo 
v důsledku nedostatků v pokynech pro 
integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly 
být dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

b) měl být digitální obsah integrován 
spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo 
v důsledku nedostatků v pokynech pro 
integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly 
být dodány v souladu s čl. 6 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měl být digitální obsah integrován
spotřebitelem a k nesprávné integraci došlo 
v důsledku nedostatků v pokynech pro 
integraci, jestliže tyto pokyny byly dodány 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly 
být dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

b) měly být digitální obsah nebo 
digitální služby integrovány spotřebitelem 
a k nesprávné integraci došlo v důsledku 
nedostatků v pokynech pro integraci, 
jestliže tyto pokyny byly dodány v souladu 
s čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo měly být 
dodány v souladu s čl. 6 odst. 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 613
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je 
tedy nezbytné, aby se poskytovatel a 
spotřebitel před uzavřením smlouvy ujistili 
o slučitelnosti obsahu s digitálním 
prostředím spotřebitele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 614
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Interoperabilita digitálních knih

1. Digitální kniha poskytnutá bez omezení 
doby trvání musí být interoperabilní a 
musí být tedy poskytnuta výhradně v 
otevřeném formátu.

2. Jestliže poskytovatel používá technická 
ochranná opatření, zpřístupní informace 
nezbytné pro interoperabilitu dalším 
poskytovatelům souborů digitálních knih, 
kteří jej o ně požádají.

Or. fr

Pozměňovací návrh 615
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 

1. Aby mohl být digitální obsah 
použit podle smlouvy, nesmí být v době, 
kdy je poskytnut spotřebiteli, zatížen 
právem třetí strany, včetně práva 
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mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

založeného na duševním vlastnictví, které 
by mohlo spotřebiteli v použití tohoto 
digitálního obsahu v souladu se smlouvou 
bránit.

Or. de

Odůvodnění

Podle současného znění nesmí být digitální obsah zatížen žádnými právy. Nicméně je 
dostačující, aby obsah nebyl zatížen právy, která jsou překážkou.

Pozměňovací návrh 616
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

1. Digitální obsah nebo digitální 
služba nesmí být zatížen žádným 
omezením vyplývajícím z práva třetí 
strany, včetně práva založeného na 
právech duševního vlastnictví, které by 
mohlo spotřebiteli bránit v užívání 
digitálního obsahu nebo digitální služby
podle smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby
mohl být digitální obsah použit podle 

1. Digitální obsah nebo digitální 
služba nesmí být zatížen žádným 
omezením vyplývajícím z práva třetí 
strany, včetně práva založeného na 
právech duševního vlastnictví, které by 
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smlouvy. mohlo spotřebiteli bránit v užívání 
digitálního obsahu nebo digitální služby
podle smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, musí dodržovat 
práva třetí strany, včetně práva založeného 
na duševním vlastnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 619
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatíženy
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

1. V době, kdy jsou digitální obsah 
nebo digitální služby poskytnuty
spotřebiteli, nesmí být zatíženy žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

Or. it

Pozměňovací návrh 620
Angel Dzhambazki
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen
žádným právem třetí strany, včetně práva
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí porušovat 
žádná práva třetí strany, včetně práv
založených na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí porušovat 
žádné právo třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 622
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, nesmí být zatížen 
žádným právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 

1. V době, kdy je digitální obsah 
poskytnut spotřebiteli, musí respektovat 
veškerá práva třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
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smlouvy. smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 623
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli respektoval
během celého uvedeného období práva
třetí strany, včetně práva založeného na 
duševním vlastnictví.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práv 
vyplývajících z licenčních podmínek, jež 
by mohlo spotřebiteli bránit v užívání 
digitálního obsahu nebo digitální služby
podle smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah nebo digitální služby poskytnuté
spotřebiteli nebyly během celého 
uvedeného období zatíženy žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

Or. it

Pozměňovací návrh 627
Angel Dzhambazki
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období neporušoval 
žádná práva třetí strany, včetně práv
založených na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli neporušoval
během celého uvedeného období žádné 
právo třetí strany, včetně práva založeného 
na duševním vlastnictví, aby mohl být 
digitální obsah použit podle smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 629
Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli nebyl během 
celého uvedeného období zatížen žádným 
právem třetí strany, včetně práva 
založeného na duševním vlastnictví, aby 
mohl být digitální obsah použit podle 
smlouvy.

2. Pokud je digitální obsah 
poskytován v průběhu určitého období, 
musí poskytovatel zajistit, aby digitální 
obsah poskytnutý spotřebiteli respektoval
během celého uvedeného období práva
třetí strany, včetně práva založeného na 
duševním vlastnictví, aby mohl být 
digitální obsah použit podle smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 630
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. I když poskytovatel nezajistí, aby 
digitální obsah nebyl zatížen žádným 
právem třetí stran, nemůže to vést 
k ukončení smlouvy, pokud s jejím 
ukončením nesouhlasí spotřebitel. 

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Marco Zullo

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Okamžik rozhodující pro stanovení 
souladu se smlouvou

1. Poskytovatel odpovídá za jakýkoli 
nedostatek týkající se souladu s existující 
smlouvou v okamžiku, kdy:

a) spotřebitel nebo třetí strana, kterou si 
sám zvolil a je odlišná od nosiče, získá do 



PE599.502v02-00 154/166 AM\1117404CS.docx

CS

fyzického držení digitální obsah nebo 
digitální služby; nebo

b) digitální obsah nebo digitální služby 
jsou předány na nosič zvolený 
spotřebitelem, pokud tento nosič nebyl 
navržen prodávajícím, nebo prodávající 
nenavrhne prostředek předání.

2. Pokud je zboží instalováno 
poskytovatelem, nebo pokud poskytovatel 
zodpovídá za instalaci, spotřebitel získá 
digitální obsah nebo digitální služby do 
fyzického držení v okamžiku, kdy je 
instalace dokončena. Pokud jsou digitální 
obsah nebo digitální služby koncipovány 
tak, aby je spotřebitel instaloval sám, získá 
spotřebitel zboží do fyzického vlastnictví 
po uplynutí přiměřené časové lhůty pro 
provedení instalace, nicméně však nikoli 
později než 30 dnů od okamžiku podle 
odstavce 1.

Předpokládá se, že jakýkoli nesoulad se 
smlouvou, který se ukáže do dvou let od 
okamžiku podle odstavce 1 a 2, v tomto 
okamžiku existuje, pokud to není 
neslučitelné s povahou digitálního obsahu 
nebo digitální služby nebo s povahou 
nesouladu.

Or. it

Pozměňovací návrh 632
Axel Voss, Eva Maydell

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Rozhodná doba pro stanovení souladu se 
smlouvou

Poskytovatel odpovídá za každý nesoulad 
se smlouvou existující v okamžiku, kdy

a) spotřebitel nebo jím určená třetí strana 



AM\1117404CS.docx 155/166 PE599.502v02-00

CS

jiná než dopravce získal či získala do 
svého fyzického vlastnictví hmotný nosič, 
do kterého je začleněn digitální obsah 
nebo digitální služba,

b) kdy je hmotný nosič, do kterého je 
začleněn digitální obsah nebo digitální 
služba, předán spotřebitelem zvolenému 
dopravci, pokud tohoto dopravce nenavrhl 
poskytovatel nebo pokud poskytovatel 
nenavrhl žádný způsob dopravy, aniž tím 
jsou dotčena práva spotřebitele vůči 
dopravci,

c) spotřebitel nebo třetí strana podle čl. 5 
odst. 1 získal či získala digitální obsah 
nebo digitální službu do svého držení, 
nebo

d) digitální služba nebo digitální obsah 
byly poskytnuty v souladu s článkem 5, 
pokud digitální obsah nebo digitální 
službu nelze získat do svého držení.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Dennis de Jong

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Rozhodná doba pro stanovení souladu se 
smlouvou

1. Prodávající odpovídá za každý nesoulad 
se smlouvou existující v okamžiku, kdy

a) spotřebitel nebo jím určená třetí strana 
jiná než dopravce získal či získala zboží do 
svého fyzického vlastnictví; nebo

b) zboží je předáno spotřebitelem 
zvolenému dopravci, pokud tohoto 
dopravce nenavrhl prodávající.

2. V případech, kdy je zboží instalováno 
prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, 
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považuje se za dobu, kdy spotřebitel získal 
zboží do svého fyzického vlastnictví, doba, 
kdy je tato instalace dokončena. 
V případech, kdy si má zboží instalovat 
spotřebitel, považuje se za dobu, kdy 
spotřebitel získal zboží do svého fyzického 
vlastnictví, doba po uplynutí 30 denní 
lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Obchodní záruky

1. Veškeré obchodní záruky musí ručitele 
zavazovat podle podmínek uvedených v:

a) předsmluvních informacích 
poskytnutých prodávajícím, včetně 
jakéhokoli předsmluvního prohlášení, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy;

b) reklamě, která byla dostupná v době 
uzavření smlouvy nebo před jejím 
uzavřením; a

a) záručním listě.

2. Záruka musí být k dispozici v písemné 
formě nebo na jiném trvalém nosiči a 
formulována jednoduchým a 
srozumitelným jazykem. Musí obsahovat:

a) jasné prohlášení o zákonných právech 
spotřebitele, které stanoví tato směrnice, a 
jasné prohlášení o tom, že tato práva
nejsou danou obchodní zárukou dotčena; 
a

b) podmínky obchodní záruky, které 
překračují rámec zákonných práv 
spotřebitele, informace o době trvání, 
přenositelnosti, územní působnosti a 
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existenci veškerých poplatků, které mohou 
být spotřebiteli za využití obchodní záruky 
účtovány, jméno a adresu ručitele a 
osoby, vůči níž lze uplatnit jakýkoli nárok, 
pokud tato osoba není totožná s ručitelem, 
a postup uplatnění takového nároku.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b

Obchodní záruky na dobu životnosti

1. Výrobce technického zboží, do kterého 
je začleněn digitální obsah nebo digitální 
služba, ručí spotřebiteli za funkčnost 
výrobku po dobu jeho předpokládané 
minimální životnosti a uvede délku této 
doby. Uvedená doba nesmí být kratší než 
je zákonem předepsaná doba platná 
v členském státě, ve kterém má spotřebitel 
své obvyklé bydliště, a odráží očekávání 
rozumného a typického spotřebitele.

2. Pokud výrobce nesplní povinnosti, které 
pro něho vyplývají z odstavce 1, má vůči 
spotřebiteli tytéž povinnosti jako 
poskytovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se

Důkazní břemeno

1. Pokud jde o soulad se smlouvou během 
doby uvedené v článku 10, nese důkazní 
břemeno poskytovatel.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

3. Spotřebitel spolupracuje s 
poskytovatelem v co největší možné míře, 
která je nezbytná pro určení digitálního 
prostředí spotřebitele. Povinnost 
spolupráce je omezena na takové 
technicky dostupné prostředky, které jsou 
co nejméně rušivé pro spotřebitele. Pokud 
spotřebitel nespolupracuje, důkazní 
břemeno s ohledem na nesoulad se 
smlouvou nese spotřebitel.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu lepší přehlednosti by měla být ustanovení článků 9 a 10 sloučena do jednoho článku. 
Tento pozměňovací návrh proto musí být zvažován společně s pozměňovacím návrhem 
k článku 10.

Pozměňovací návrh 637
Dennis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel nebo 
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důkazní břemeno poskytovatel. v případě hmotného zboží se začleněným 
softwarem prodávající.
Předpokládá se, že každý nesoulad se 
smlouvou, který se projeví v průběhu 
očekávané doby životnosti výrobku od 
doby uvedené v čl. 8a odst. 1 a 2, existoval 
již v době uvedené v článku 10, pokud to 
šesti měsíců po dodání zboží, ledaže by 
tato domněnka byla neslučitelná 
s povahou zboží nebo nesouladu se 
smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Dietmar Köster

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Předpokládá se, že každý nesoulad 
se smlouvou, který se projeví v průběhu 
šesti měsíců od doby uvedené v článku 10, 
v této době již existoval, ledaže by tato 
domněnka byla neslučitelná s povahou 
zboží nebo s povahou nesouladu se 
smlouvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno během prvních šesti 
měsíců od doby okamžiku poskytnutí 
digitálního obsahu poskytovatel.
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Or. en

Pozměňovací návrh 640
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno po dobu 6 měsíců od 
dodání poskytovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno prvních šest měsíců 
poskytovatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 642
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno po období 6 měsíců 
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poskytovatel.

Or. de

Odůvodnění

Důkazní břemeno, které je uloženo poskytovateli na období 6 měsíců, zajišťuje odpovídající 
ochranu spotřebitele a zároveň zohledňuje i zájmy poskytovatele.

Pozměňovací návrh 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Poskytovatel odpovídá v případě, 
že se nesoulad projeví ve lhůtě dvou let od 
okamžiku uvedeného článku 10.

Or. it

Pozměňovací návrh 644
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Předpokládá se, že každý nesoulad 
se smlouvou, který se projeví v průběhu 
šesti měsíců od dodání, existoval již v době 
dodání.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Antanas Guoga

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1



PE599.502v02-00 162/166 AM\1117404CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o soulad se smlouvou 
během doby uvedené v článku 10, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

1. Pokud jde o to, zda byl digitální 
obsah dodán v souladu s článkem 5, nese 
důkazní břemeno poskytovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Spotřebitel pozbývá práv 
stanovených v této směrnici, pokud 
prodávajícího neinformuje o nesouladu ve
lhůtě dvou měsíců od data, kdy byl 
nedostatek zjištěn, nebo kdy mohl být 
zjištěn za použití obvyklé náležité péče.

Or. it

Pozměňovací návrh 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Není-li prokázán opak, 
předpokládá se, že nesoulad, který se 
objeví do šesti měsíců od okamžiku 
uvedeného v článku 10, existoval již v 
tomto okamžiku.

Or. it

Pozměňovací návrh 648
Angel Dzhambazki
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
digitální prostředí spotřebitele není 
kompatibilní s interoperabilitou a jinými 
technickými požadavky digitálního obsahu 
a pokud poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy. Spotřebitel má morální 
odpovědnost, aby v rámci svých možností 
učinil všechny nezbytné kroky k zajištění 
slučitelnosti digitálního prostředí na své 
straně v souladu s požadavky 
poskytovatele.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uplatňovat diferencovaný přístup, neboť i spotřebitel musí zajistit technickou 
interoperabilitu v rámci svého osobního digitálního prostředí, do něhož poskytovatel nemá 
přístup a nemá o něm ani žádné předchozí znalosti, pakliže poskytovatel spotřebiteli 
v souladu se zákonem poskytl nezbytné informace týkající se interoperability a technických 
požadavků.

Pozměňovací návrh 649
Julia Reda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích snadno srozumitelnou 
formou informoval před uzavřením 
smlouvy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu nebo 
digitální služby a pokud poskytovatel 
spotřebitele o těchto požadavcích 
informoval před uzavřením smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Axel Voss, Eva Paunova

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu nebo 
digitální služby a pokud poskytovatel 
spotřebitele o těchto požadavcích 
informoval před uzavřením smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Marco Zullo
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu nebo 
digitálních služeb a pokud poskytovatel 
spotřebitele o těchto požadavcích 
informoval před uzavřením smlouvy.

Or. it

Pozměňovací návrh 653
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
spotřebitele není kompatibilní s 
technickými požadavky digitálního obsahu 
a pokud poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 

2. Odstavec 1b se nepoužije, pokud 
poskytovatel prokáže, že digitální prostředí 
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spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

spotřebitele není kompatibilní s 
interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud 
poskytovatel spotřebitele o těchto 
požadavcích informoval před uzavřením 
smlouvy.

Or. it
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