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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh komise zavádí povinnost poskytovatelů obsahu zaručit přenositelnost pro spotřebitele a 

umožnit jim přenášet s sebou digitální obsah, který legitimně získali ve členském státě, jehož 

jsou rezidenty, při přesunu uvnitř Evropské unie. Návrh počítá s právní fikcí, která to 

umožňuje provést, aniž by to představovalo porušení stávajících práv. 

 

Návrhy, které posilují vnitřní trh a odstraňují neoprávněné bariéry, jsou pro výbor IMCO 

zásadně důležité. 

Je však nutné zohledňovat finanční udržitelnost evropského audiovizuálního průmyslu, 

chránit rozmanitost jeho kulturní nabídky a brát ohled na ochranu autorských práv a dalších 

práv spojených se zásadou teritoriality. 

Zpravodaj se tedy domnívá, že je důležité, aby přenositelnost nenarušovala tyto předpoklady, 

když by se přeměnila na evropský přeshraniční přístup. 

 

Oblast působnosti 

 

Komise navrhuje, aby se nařízení uplatňovalo na poskytovatele, kteří předplatitelům nabízejí 

přístup výměnou za peněžní platbu. 

Zpravodaj tento přístup sdílí a podporuje aby, byli poskytovatelé bezplatného obsahu 

z působnosti tohoto nařízení vyňati. Bezplatnost služby se jeví jako nedostatečná k tomu, aby 

odůvodňovala povinnost ověřovat pobyt, a tak splnit požadavky pro uplatňování dané právní 

fikce.  

Zpravodaj dále považuje za užitečné objasnit, že placení povinných poplatků, které se v 

některých zemích platí za rozhlas a televizi, nepředstavuje smlouvu ve smyslu tohoto 

nařízení.  

 

Definice 

 

Zpravodaj je přesvědčen, že je nutné lépe vyjasnit pojem „členský stát pobytu“, aby nebyl 

ponechán prostor pro právní nejistotu. 

Zpravodaj má za to, že by samo nařízení mělo stanovit dostatečná kritéria k jednoznačnému 

určení pobytu za účelem uskutečňování přenositelnosti. 

Zpravodaj je dále přesvědčen, že určení členského státu pobytu se musí provádět 

jednoznačným způsobem, kterým se zabrání tomu, aby se jedinec mohl hlásit k pobytu ve 

více členských státech. 

 

Komise má za to, že pobývání v jiném členském státě, než je členský stát pobytu, nemusí být 

omezeno na určitý počet dní. Zpravodaj sdílí tento přístup, neboť je přesvědčen, že pokud by 

tomu bylo jinak, poškodilo by to ty kategorie občanů, kterým je tento předpis určen 

především. Aby se zabránilo zneužití a vyhýbání se nařízení, bude dostatečné stanovit jasné 

podmínky pro určení pobytu. 

Zpravodaj je tedy přesvědčen, že je užitečné stanovit, že pobyt v jiném členském státě může 

nastat z důvodu dovolené, práce (jako přeshraniční pracovníci) nebo studia (jako studenti 

programu Erasmus). 

Aby se zabránilo nadměrným kontrolám a narušování soukromí, souhlasí zpravodaj s tím, že 

nechceme povolit stálé sledování polohy uživatelů.  

 

Ověřování pobytu 
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Předpokladem správného fungování přenositelnosti je jasné určení obvyklého pobytu 

uživatele. Jinak by systém umožňoval zneužívání a obcházení platných předpisů autorského 

práva. 

 

Aby byly dostupné jasné a efektivní nástroje, navrhuje zpravodaj několik kritérií pro určení 

pobytu. Dále navrhuje, aby Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a po 

konzultacích zástupců spotřebitelů a průmyslu vypracovala podrobnější seznam. Prostředky a 

nástroje pro ověření musí být účinné, avšak přiměřené svému účelu tak, aby nesbíraly 

informace, které nejsou nezbytně nutné k jeho dosažení, a nesmějí pro uživatele představovat 

nadměrnou zátěž. 

 

Ověření pobytu se bude provádět při předplacení služby, ale i později s cílem ověřit, že 

nedošlo ke změnám, opakovaně, avšak ne neustále, aby se zamezilo riziku příliš obtěžujícího 

sledování. 

 

Možnost pro bezplatné služby 

 

Poskytovatelé bezplatných služeb by měli z působnosti těchto předpisů být vyloučeni. 

Zpravodaj je však přesvědčen, že by jim měla být poskytnuta možnost, aby kdykoli o to 

požádají, mohli vstoupit do oblasti působnosti tohoto nařízení, a získat tak možnost svým 

uživatelům nabízet přenositelnost tak, že použijí danou právní fikci. 

V tomto případě by se musela uplatňovat všechna ustanovení tohoto nařízení a musel by se 

používat systém na ověřování pobytu uživatelů s toutéž jistotou a jasností, která je 

vyžadována od poskytovatelů placených služeb.  Tento požadavek má zásadní důležitost pro 

to, aby se zabránilo zneužívání a hospodářským škodám na úkor držitelů práv k digitálnímu 

obsahu. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je 

tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v 

němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb 

služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby 

spotřebitelé mohli využívat on-line služby 

poskytující obsah, které umožňují přístup k 

obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo 

sportovní události, nejen v členském státě 

bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně 

přítomni v jiných členských státech Unie. 

Proto by měly být odstraněny překážky, 

které brání přeshraničnímu přístupu k 

takovýmto on-line službám poskytujícím 

obsah a jejich využívání. 

(1) Zaručení souvislého přístupu k on-

line službám poskytujícím obsah pro 

spotřebitele v celé Evropské unii na 

základě smluv o předplacených službách 

uzavíraných v členském státě bydliště je 

důležitým prvkem pro dokončení 

jednotného trhu a pro účinné prosazování 

zásad volného pohybu osob a služeb, a 

tedy i pro rozvoj evropské identity a 

občanství. Spotřebitelé by měli mít 

možnost využívat on-line služby, které 

umožňují přístup k obsahu, jako je hudba, 

hry, filmy nebo sportovní události, nejen v 

členském státě bydliště, ale i tehdy, když 

jsou dočasně přítomni v jiných členských 

státech Unie pro účely, jako jsou služební 

nebo turistické cesty či studium v 

zahraničí. Proto by měly být odstraněny 

překážky, které v takových případech brání 

přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-

line službám poskytujícím obsah a jejich 

využívání. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Technologický rozvoj, který vede k 

rozšíření přenosných zařízení, jako jsou 

tablety a inteligentní telefony, stále více 

usnadňuje využívání on-line služeb 

(2) Rozvoj technologických a 

inovativních služeb, který vede k rozšíření 

přenosných zařízení, jako jsou tablety a 

inteligentní telefony, stále více usnadňuje 
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poskytujících obsah, neboť k nim 

poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde 

se spotřebitel nachází. Rychle roste 

poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu 

a k inovativním on-line službám, a to nejen 

v jejich domovské zemi, ale i když jsou 

dočasně přítomni v jiném členském státě 

Unie. 

využívání on-line služeb poskytujících 

obsah, neboť k nim poskytuje přístup bez 

ohledu na místo, kde se spotřebitel nachází. 

Rychle roste poptávka spotřebitelů po 

přístupu k obsahu a k inovativním on-line 

službám, a to nejen v jejich členském státě 

bydliště, ale i když jsou dočasně přítomni v 

jiném členském státě Unie, ve prospěch 

spotřebitelů na vnitřním trhu. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 

smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 

poskytování on-line služeb poskytujících 

obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě Unie, však 

často nemají přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah, na jejichž využívání 

získali právo ve své domovské zemi, a 

nemohou je využívat. 

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 

smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 

poskytování on-line služeb poskytujících 

obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě Unie, však 

často dále nemohou přistupovat k on-line 

službám poskytujícím obsah, na jejichž 

využívání získali právo ve svém členském 

státě bydliště, a nemohou je využívat, což 

omezuje právo na přístup k on-line 

službám a může potenciálně způsobit 

újmu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Existuje celá řada překážek, které 

brání poskytování těchto služeb 

spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 

členském státě. Některé on-line služby 

zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo 

filmy, které jsou chráněny autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími v 

souladu s právními předpisy Unie. 

Překážky přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah vyplývají 

(4) Existuje celá řada překážek, které 

brání poskytování těchto služeb 

spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 

členském státě. Některé on-line služby 

zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo 

filmy, které jsou chráněny autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími v 

souladu s právními předpisy Unie. 

Překážky přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah vyplývají 
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zejména ze skutečnosti, že licence k 

právům na přenos obsahu chráněného 

autorským právem a/nebo právy s ním 

souvisejícími, jako jsou například 

audiovizuální díla, jsou často udělovány na 

územním základě, a rovněž ze skutečnosti, 

že poskytovatelé on-line služeb se mohou 

rozhodnout, že budou poskytovat své 

služby pouze na určitých trzích. 

zejména ze skutečnosti, že licence k 

právům na přenos obsahu chráněného 

autorským právem a/nebo právy s ním 

souvisejícími, jako jsou například 

audiovizuální díla, jsou často udělovány na 

územním základě, a rovněž ze skutečnosti, 

že poskytovatelé on-line služeb se mohou 

rozhodnout, že budou poskytovat své 

služby pouze na určitých trzích. Územní 

licence nicméně sehrávají klíčovou úlohu 

ve financování a výrobě kulturního 

obsahu přizpůsobeného tak, aby 

vyhovoval odlišným trhům v Unii, zvláště 

v oblasti audiovizuální a filmové, a 

rozhodujícím způsobem tak přispívají k 

evropské kulturní rozmanitosti. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Proto jsou on-line služby 

poskytující obsah stále častěji uváděny na 

trh v balíčku, v němž obsah, který není 

chráněn autorským právem a/nebo právy s 

ním souvisejícími, není oddělitelný od 

obsahu, který je chráněn autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími, 

aniž by se podstatně snížila hodnota služby 

poskytované spotřebitelům. Je tomu tak 

zejména v případě prémiového obsahu, 

jako jsou sportovní nebo jiné události, 

které jsou pro spotřebitele vysoce 

zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli 

spotřebitelům poskytovat plný přístup ke 

svým on-line službám poskytujícím obsah, 

je nezbytné, aby se toto nařízení 

vztahovalo i na tento obsah využívaný on-

line službami poskytujícími obsah, a 

vztahovalo se tedy na audiovizuální 

mediální služby ve smyslu směrnice 

2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích 

organizací v celém jejich rozsahu. 

(6) Proto jsou on-line služby 

poskytující obsah stále častěji uváděny na 

trh v balíčku, v němž obsah, který není 

chráněn autorským právem a/nebo právy s 

ním souvisejícími, není oddělitelný od 

obsahu, který je chráněn autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími, 

aniž by se podstatně snížila hodnota služby 

poskytované spotřebitelům. Je tomu tak 

zejména v případě prémiového obsahu, 

jako jsou sportovní nebo jiné události, 

které jsou pro spotřebitele vysoce 

zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli 

spotřebitelům poskytovat plný přístup ke 

svým on-line službám poskytujícím obsah 

po dobu dočasné přítomnosti spotřebitele 

v jiném členském státě, než je členský stát 

bydliště, je nezbytné, aby se toto nařízení 

vztahovalo i na tento obsah využívaný on-

line službami poskytujícími obsah, a 

vztahovalo se tedy na audiovizuální 

mediální služby ve smyslu směrnice 

2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích 
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organizací v celém jejich rozsahu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 

upravit právní rámec tak, aby udělování 

licencí k právům již nebylo překážkou 

přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci Unie a aby 

bylo možné přeshraniční přenositelnost 

zajistit. 

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 

upravit právní rámec na základě účinného 

mechanismu tak, aby udělování licencí k 

právům již nebylo překážkou přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících 

obsah v rámci Unie a aby bylo možné 

přeshraniční přenositelnost zajistit bez 

jakýchkoli dalších nákladů pro účastníka. 

Přeshraniční přenositelnost by tudíž měla 

být jasně odlišena od otevřeného 

přeshraničního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Aby se předešlo nesouladu se 

současnými předpisy v oblasti daní a 

nepřiměřené administrativní zátěži, 

nemělo by mít toto nařízení vliv na 

uplatňování žádného ustanovení 

týkajícího se daní. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Toto nařízení by se proto mělo 

použít na on-line služby poskytující obsah, 

(13) Toto nařízení by se proto mělo 

použít na on-line služby poskytující obsah, 
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které poskytovatel služeb poté, co získal 

příslušná práva od nositelů práv na daném 

území, poskytuje na základě smlouvy svým 

účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 

včetně streamingu, stahování nebo jakékoli 

jiné techniky umožňující využívání 

dotčeného obsahu. Pro účely tohoto 

nařízení by se za smlouvu o poskytování 

on-line služeb poskytujících obsah neměla 

považovat registrace k odběru upozornění 

na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML 

cookie. 

které poskytovatel služeb poté, co získal 

příslušná práva od nositelů práv na daném 

území, poskytuje na základě smlouvy svým 

účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 

včetně streamingu, stahování nebo jakékoli 

jiné techniky umožňující využívání 

dotčeného on-line obsahu. Pro účely 

tohoto nařízení by se za smlouvu o 

poskytování on-line služeb poskytujících 

obsah neměla považovat registrace k 

odběru upozornění na obsah ani pouhé 

přijetí souborů HTML cookie. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

pouze na on-line služby poskytující obsah, 

k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 

a využívat je v členském státě, v němž mají 

obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na 

konkrétní místo, protože není vhodné 

vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří 

neposkytují přenositelné služby ve své 

domovské zemi, tak činili přeshraničně. 

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

pouze na on-line služby poskytující obsah, 

k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 

a využívat je v členském státě svého 

bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní 

místo, protože není vhodné vyžadovat, aby 

poskytovatelé služeb, kteří neposkytují 

přenositelné služby ve členském státě 

bydliště účastníka, tak činili přeshraničně. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

na on-line služby poskytující obsah, které 

jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 

těchto služeb mají možnost ověřit členský 

stát bydliště svých účastníků. Právo 

využívat on-line službu poskytující obsah 

by se mělo považovat za právo získané za 

úplatu bez ohledu na to, zda je úplata 

poskytnuta přímo poskytovateli on-line 

služby poskytující obsah, nebo jiné straně, 

(16) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

na on-line služby poskytující obsah, které 

jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 

těchto služeb mají možnost ověřit členský 

stát bydliště svých účastníků. Právo 

využívat on-line službu poskytující obsah 

by se mělo považovat za právo získané za 

úplatu bez ohledu na to, zda je úplata 

poskytnuta přímo poskytovateli on-line 

služby poskytující obsah, nebo jiné straně, 
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jako je například poskytovatel balíčku 

kombinujícího telekomunikační službu a 

on-line službu poskytující obsah 

provozovanou jiným poskytovatelem. 

jako je například poskytovatel balíčku 

kombinujícího telekomunikační službu a 

on-line službu poskytující obsah 

provozovanou jiným poskytovatelem. 

Úhrada univerzálního povinného 

poplatku, jako je licenční poplatek za 

vysílání, by se neměla považovat za úplatu 

poskytnutou za získání on-line služby 

poskytující obsah. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadají rovněž on-line služby 

poskytující obsah, které jsou poskytovány 

bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují 

členský stát bydliště svých účastníků. On-

line služby poskytující obsah, které jsou 

poskytovány bezúplatně a jejichž 

poskytovatelé neověřují členský stát 

bydliště svých účastníků, by měly být 

mimo oblast působnosti tohoto nařízení, 

neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo 

zásadní změnu způsobu poskytování těchto 

služeb a znamenalo by nepřiměřené 

náklady. Při ověřování členského státu 

bydliště účastníka by se měly používat 

informace, jako jsou například úhrada 

licenčního poplatku za jiné služby 

poskytované v členském státě bydliště, 

existence smlouvy o připojení k internetu 

nebo o telefonní přípojce, IP adresa či 

jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud 

poskytovateli dávají přiměřené vodítko k 

určení členského státu bydliště jeho 

účastníků. 

(17) Poskytovatelé on-line služeb 

poskytujících obsah, které jsou 

poskytovány bezúplatně, by měli mít 

možnost spadat do oblasti působnosti 

tohoto nařízení, pokud poskytovatelé 

ověřují členský stát bydliště svých 

účastníků. On-line služby poskytující 

obsah, které jsou poskytovány bezúplatně a 

jejichž poskytovatelé neověřují členský stát 

bydliště svých účastníků, by měly být 

mimo oblast působnosti tohoto nařízení, 

neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo 

zásadní změnu způsobu poskytování těchto 

služeb a znamenalo by nepřiměřené 

náklady. Aby tito poskytovatelé mohli 

využít tuto možnost, musí dodržovat tytéž 

povinnosti, jaké toto nařízení stanoví 

poskytovatelům on-line služeb 

poskytujících obsah, které jsou 

poskytovány za úplatu. Kromě toho by 

měli informovat účastníky, příslušné 

nositele autorského práva a práv s ním 

souvisejících a nositele jakýchkoli jiných 

práv k obsahu on-line služeb 

poskytujících obsah o rozhodnutí využít 

tuto možnost. Tyto informace by mohly 

být uvedeny na internetových stránkách 

poskytovatele. 

 



 

AD\1105013CS.doc 11/28 PE583.879v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) K zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících 

obsah je nezbytné vyžadovat, aby 

poskytovatelé on-line služeb umožnili 

svým účastníkům využívat dotčenou 

službu v členském státě, v němž jsou 

dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou 

přístup ke stejnému obsahu na stejných 

typech a stejném počtu zařízení, pro stejný 

počet uživatelů a se stejným rozsahem 

funkcí, jako nabízejí v jejich členském 

státě bydliště. Tento závazek je povinný, a 

proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit 

se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli 

kroky poskytovatele služby, které by 

účastníkovi bránily v přístupu ke službě 

nebo v jejím využívání po dobu dočasné 

přítomnosti v určitém členském státě, 

například omezení funkcí služby nebo 

kvality jejího poskytování, by se rovnaly 

obcházení povinnosti umožnit přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 

obsah, a proto by byly v rozporu s tímto 

nařízením. 

(18) Ke splnění povinnosti stanovené ve 

čl. 3 odst. 1, k zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících 

obsah je nezbytné vyžadovat, aby 

poskytovatelé on-line služeb umožnili 

svým účastníkům využívat službu v 

členském státě, v němž jsou dočasně 

přítomni, tím, že jim poskytnou přístup ke 

stejnému obsahu na stejných typech a 

stejném počtu zařízení, pro stejný počet 

uživatelů a se stejným rozsahem funkcí, 

jako nabízejí v jejich členském státě 

bydliště. Tento závazek je povinný, a proto 

jej strany nemohou vyloučit, omezit jej, 

odchýlit se od něj či měnit jeho účinky. 

Jakékoli kroky poskytovatele služby, které 

by účastníkovi bránily v přístupu ke službě 

nebo v jejím využívání po dobu dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě než v 

členském státě bydliště, například omezení 

funkcí služby nebo kvality jejího 

poskytování, by se rovnaly obcházení 

povinnosti umožnit přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 

obsah, a proto by byly v rozporu s tímto 

nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Požadavek, aby on-line služby 

poskytující obsah byly účastníkům dočasně 

přítomným v jiných členských státech než 

v členském státě bydliště poskytovány ve 

stejné kvalitě jako v členském státě 

bydliště, by mohl mít za následek vysoké 

náklady pro poskytovatele služeb, a v 

(19) Poskytovatelé služeb by měli 

zajistit, že jejich účastníci jsou řádně 

informováni o podmínkách využívání 

služeb poskytujících obsah v jiných 

členských státech, než je členský stát 

bydliště účastníka. Požadavek, aby on-line 

služby poskytující obsah byly účastníkům 
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konečném důsledku tedy i pro účastníky. 

Proto není vhodné, aby toto nařízení 

vyžadovalo, aby poskytovatel on-line 

služby poskytující obsah přijímal opatření 
s cílem zajistit kvalitu poskytování 

takových služeb převyšující kvalitu 

dostupnou prostřednictvím místního 

přístupu on-line, který si účastník zvolí po 

dobu své dočasné přítomnosti v jiném 

členském státě. Poskytovatel v takových 

případech nenese odpovědnost za 

případnou nižší kvalitu poskytování služby. 

Pokud však poskytovatel výslovně 

souhlasí s tím, že zaručí určitou kvalitu 

poskytování služby účastníkům dočasně 

přítomným v jiných členských státech, je 

touto dohodou vázán. 

dočasně přítomným v jiných členských 

státech než v členském státě bydliště 

poskytovány ve stejné kvalitě jako v 

členském státě bydliště, by mohl mít za 

následek vysoké náklady pro poskytovatele 

služeb, a v konečném důsledku tedy i pro 

účastníky. Proto, ač toto nařízení neukládá 

nepřiměřené požadavky s cílem zaručit 

stejnou kvalitu poskytování takových 

služeb převyšující kvalitu dostupnou 

prostřednictvím místního přístupu on-line, 

který si účastník zvolí po dobu své dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě, měli by 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah účastníky dopředu upozornit na 

jakékoli změny kvality, k nimž by mohlo 

dojít nebo s nimiž by se mohli uživatelé 

setkat, když k obsahu přistupují v jiném 

členském státě, než je členský stát bydliště. 

Tyto informace by mohly být uvedeny na 

internetových stránkách poskytovatele. 

Poskytovatel v takových případech 

neponese odpovědnost za případnou nižší 

kvalitu poskytování služby, pokud za 

důvod této nízké kvality lze považovat 

objektivní problémy, jako je 

nedostatečnost příslušné vnitrostátní 

infrastruktury. Dále jestliže poskytovatel 

výslovně souhlasí s tím, že zaručí určitou 

kvalitu poskytování služby účastníkům 

dočasně přítomným v jiných členských 

státech, je touto dohodou vázán. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Aby bylo zaručeno, že 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah splní povinnost zajistit přeshraniční 

přenositelnost svých služeb, aniž by 

získávali příslušná práva v jiném členském 

státě, je nezbytné stanovit, že tito 

poskytovatelé služeb, kteří legálně 

poskytují přenositelné on-line služby 

(20) Aby bylo zaručeno, že 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah splní povinnost zajistit přeshraniční 

přenositelnost svých služeb, aniž by 

získávali příslušná práva v jiném členském 

státě, je nezbytné stanovit, že tito 

poskytovatelé služeb, kteří legálně 

poskytují přenositelné on-line služby 
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poskytující obsah v členském státě bydliště 

svých účastníků, jsou vždy oprávněni 

poskytovat dotčené služby těmto 

účastníkům po dobu jejich dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě. Toho 

by se mělo dosáhnout stanovením, že se 

má za to, že k poskytování takové on-line 

služby poskytující obsah, přístupu k ní a 

jejímu využívání dochází v členském státě 

bydliště účastníka. 

poskytující obsah v členském státě bydliště 

svých účastníků, jsou vždy oprávněni 

poskytovat dotčené služby těmto 

účastníkům po dobu jejich dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě. Toho 

by se mělo dosáhnout stanovením, že se 

má za to, že k poskytování takové on-line 

služby poskytující obsah, přístupu k ní a 

jejímu využívání dochází v členském státě 

bydliště účastníka. Toto nařízení a 

zejména právní mechanismus lokalizace 

poskytování služeb poskytujících obsah, 

přístupu k nim a jejich využívání v 

členském státě bydliště předplatitele 

nebrání poskytovateli služeb nabízet 

svému předplatiteli dočasně přítomnému v 

jiném členském státě on-line služby 

poskytující obsah, které poskytovatel 

poskytuje v daném jiném členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Poskytovatelé služeb by neměli 

nést odpovědnost za porušení jakýchkoli 

smluvních ustanovení, která jsou v rozporu 

s jejich povinností umožnit účastníkům 

využívat službu v členském státě, v němž 

jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní 

ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo 

omezit přeshraniční přenositelnost on-line 

služeb poskytujících obsah, měla být 

nevymahatelná. 

(22) Poskytovatelé on-line služeb 

poskytujících obsah by neměli nést 

odpovědnost za porušení jakýchkoli 

smluvních ustanovení, jsou v rozporu s 

jejich povinností umožnit účastníkům 

využívat službu v členském státě, v němž 

jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní 

ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo 

omezit přenositelnost těchto on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci celé Unie, 

měla být nevymahatelná. Poskytovatelům 

on-line služeb poskytujících obsah a 

nositelům práv významných pro 

poskytování těchto služeb by nemělo být 

povoleno obejít uplatnění tohoto nařízení 

tím, že by za rozhodné právo smluv mezi 

nimi nebo smluv mezi poskytovateli a 

účastníky bylo vybráno právo třetí země. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Členský stát bydliště znamená, že 

účastník má skutečné a trvalé bydliště v 

členském státě, do kterého se pravidelně 

vrací. Pro účely tohoto nařízení má 

účastník pouze jeden členský stát bydliště. 

Poskytovatelé služeb, kteří poskytují on-

line obsah, by měli mít za to, že ten 

členský stát bydliště, který předtím ověřili 

podle tohoto nařízení, je jediným 

členským státem bydliště. Poskytovatelé by 

neměli mít povinnost ověřovat, zda jejich 

účastníci jsou účastníky rovněž ve vztahu 

k on-line službám poskytujícím obsah v 

jiném členském státě. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Poskytovatelé služeb by měli 

zajistit, že jejich účastníci jsou řádně 

informováni o podmínkách využívání 

služeb poskytujících obsah v jiných 

členských státech, než je členský stát 

bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje 

nositelům práv požadovat, aby 

poskytovatel služeb využíval účinných 

prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-

line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s tímto nařízením. 

Je však nezbytné zajistit, aby tyto 

požadované prostředky byly přiměřené a 

nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné 

k dosažení tohoto cíle. Příklady 

nezbytných technických a organizačních 

opatření mohou zahrnovat vzorkování IP 

adresy namísto neustálého sledování 

(23) Je velmi důležité, aby 

poskytovatelé služeb zajistili, aby jejich 

účastníci byli řádně informováni o 

podmínkách využívání služeb 

poskytujících obsah v jiných členských 

státech, než je členský stát bydliště 

účastníků. Toto nařízení ukládá 

poskytovateli služeb povinnost využívat 
účinných prostředků s cílem ověřit, že 

dotčená on-line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s tímto nařízením. 

Je však nezbytné zajistit, aby tyto 

požadované prostředky ověřování byly 

rozumné, nenarušovaly soukromí osob, 
byly přiměřené a nepřesahovaly rámec 

toho, co je zcela nezbytné k dosažení 

tohoto cíle. Tyto prostředky by rovněž 

neměly představovat nadměrnou zátěž pro 
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polohy, poskytování transparentních 

informací jednotlivcům o používaných 

metodách ověřování a o jeho účelu a 

vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k 

tomu, že pro účely ověřování nezáleží na 

místě, ale na tom, v kterém členském státě 

účastník ke službě přistupuje, neměly by 

být za tímto účelem shromažďovány ani 

zpracovávány přesné lokalizační údaje. 

Obdobně platí, že když je ověření 

účastníka dostačující k poskytnutí 

poskytované služby, neměla by být 

požadována jeho identifikace. 

účastníky. Je na poskytovateli služeb na 

základě seznamu stanoveného ve článku 

3b rozhodnout, které prostředky ověřování 

použít. Příklady nezbytných technických a 

organizačních opatření mohou zahrnovat 

poskytování transparentních informací 

jednotlivcům o používaných metodách 

ověřování a o jeho účelu a vhodná 

bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, 

že pro účely ověřování nezáleží na 

konkrétním místě nebo konkrétním 

členském státě, ale na tom, zda přístup k 

obsahu je nebo není v rámci členského 

státu bydliště, neměly by být za tímto 

účelem shromažďovány ani zpracovávány 

přesné lokalizační údaje. Obdobně platí, že 

když je ověření účastníka dostačující k 

poskytnutí poskytované služby, neměla by 

být požadována jeho identifikace. 

Poskytovatel služeb nesmí sledovat místo, 

kde se účastník nachází, prostřednictvím 

vzorkování internetového protokolu (IP) 

nebo pomocí jiných prostředků geolokace. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Účastník by měl mít přístup k 

informacím o členském státě bydliště, jež 

jsou v okamžiku přijetí ověřeny a 

registrovány. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23b) Spotřebitel nemůže pro účely 

tohoto nařízení uplatňovat své obvyklé 
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bydliště ve více než jednom členském 

státě.  

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23c) Poskytovatel, který stanovil 

členský stát bydliště v souladu s tímto 

nařízením, by měl mít možnost pro účely 

tohoto nařízení předpokládat, že ověřený 

členský stát bydliště je jediným členským 

státem bydliště účastníka. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23d) S cílem náležitě zohlednit 

technologický vývoj a zejména potřeby 

odvětví a spotřebitelů by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, a to pokud jde o 

změnu seznamu prostředků k ověřování 

členského státu bydliště účastníka. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, v 

souladu se zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

20161a. V zájmu zajištění rovné účasti na 

přípravě aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají 

systematicky přístup na setkání expertních 

skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci. 
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 1aÚř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Proto by mělo být vykládáno a 

uplatňováno v souladu s těmito právy a 

zásadami, zejména s právem na 

respektování soukromého a rodinného 

života, s právem na ochranu osobních 

údajů, se svobodou projevu a svobodou 

podnikání. Při veškerém zpracování 

osobních údajů podle tohoto nařízení by 

měla být respektována základní práva, 

včetně práva na respektování soukromého 

a rodinného života a práva na ochranu 

osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny 

základních práv Evropské unie, a toto 

zpracování musí probíhat v souladu se 

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

Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, 

aby každé zpracování osobních údajů 

podle tohoto nařízení bylo nezbytné a 

přiměřené z hlediska dosažení příslušného 

cíle. 

(24) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Proto by mělo být vykládáno a 

uplatňováno v souladu s těmito právy a 

zásadami, zejména s právem na 

respektování soukromého a rodinného 

života, s právem na ochranu osobních 

údajů, s právem na vlastnictví, včetně 

práva na duševní vlastnictví, se svobodou 

projevu a svobodou podnikání. Při 

veškerém zpracování osobních údajů podle 

tohoto nařízení by měla být respektována 

základní práva, včetně práva na 

respektování soukromého a rodinného 

života a práva na ochranu osobních údajů 

podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 

Evropské unie, a toto zpracování musí 

probíhat v souladu se směrnicemi 

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

__________________ __________________ 

27 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31–50. 

27 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31–50. 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 

o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických 

komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích), Úř. věst. L 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 

o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických 

komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích), Úř. věst. L 
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201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 

2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen 

„směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích“. 

201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 

2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen 

„směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích“. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení zavádí společný přístup k 

zajištění toho, aby účastníci on-line služeb 

poskytujících obsah v Unii, kteří jsou 

dočasně přítomni v nějakém členském 

státě, měli k těmto službám přístup a mohli 

je využívat. 

Toto nařízení zavádí právní rámec, jenž 

zajišťuje, aby účastníci zákonně získaných 

on-line služeb poskytujících obsah v Unii, 

kteří jsou dočasně přítomni v nějakém 

členském státě, který není jejich členským 

státem bydliště, měli k těmto službám 

přístup a mohli je využívat, jenž současně 

dodržuje autorské právo a všechna 

příslušná s ním souvisejících práva na 

obsah, ke kterému přistupují a který 

využívají. Tento přístup by měl být 

podmíněn účinným předchozím ověřením 

jejich členského státu bydliště. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „členským státem bydliště“ se 

rozumí členský stát, v němž účastník 

obvykle pobývá; 

c) „členským státem bydliště“ se 

rozumí členský stát, v němž má účastník 

své bydliště, jak je určeno na základě 

článku 3b; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „dočasnou přítomností“ se rozumí 

přítomnost účastníka v jiném členském 

státě, než je členský stát bydliště; 

d) „dočasnou přítomností v členském 

státě“ se rozumí netrvalá přítomnost 

účastníka v jiném členském státě, než je 

členský stát bydliště; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „on-line službou poskytující obsah“ 

se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

kterou poskytovatel služeb legálně 

poskytuje on-line v členském státě bydliště 

na základě přenositelnosti a která je 

audiovizuální mediální službou ve smyslu 

směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž 

hlavním rysem je poskytování přístupu k 

dílům, jiným předmětům ochrany nebo 

přenosům vysílacích organizací a jejich 

využívání, ať už lineárně, nebo na 

vyžádání,  

e) „on-line službou poskytující obsah“ 

se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

kterou poskytovatel služeb legálně 

poskytuje on-line účastníkovi v členském 

státě jeho bydliště, která je přenositelná a 

která je audiovizuální mediální službou ve 

smyslu směrnice 2010/13/EU nebo 

službou, jejímž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k dílům, jiným 

předmětům ochrany nebo přenosům 

vysílacích organizací a jejich využívání, ať 

už lineárně, nebo na vyžádání, a která je 

poskytována účastníkovi za dohodnutých 

podmínek; 

která je poskytována účastníkovi za 

dohodnutých podmínek buďto: 

 

(1)  za úplatu, nebo  

(2)  bezúplatně, pokud poskytovatel 

ověřil členský stát bydliště účastníka; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Poskytovatel on-line služby 1) Poskytovatel přenositelné on-line 
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poskytující obsah umožní účastníkovi, 

který je dočasně přítomen v nějakém 

členském státě, přistupovat k on-line 

službě poskytující obsah a využívat ji. 

služby poskytující obsah poskytované za 

úplatu umožní účastníkovi, který je 

dočasně přítomen v nějakém členském 

státě, přistupovat k on-line službě 

poskytující obsah dostupné v jeho 

členském státě bydliště. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Odstavcem 1 není dotčena právo, 

aby se nadto poskytovatel rozhodl 

zpřístupnit účastníkovi místní nabídku 

služeb, ke které mu byla poskytnuta 

licence v členském státě, v němž je 

účastník dočasně přítomen. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah informuje účastníka o 

kvalitě poskytování on-line služby 

poskytující obsah poskytované podle 

odstavce 1. 

3) Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah však tam, kde je to na 

základě mu dostupných údajů možné, 

řádně informuje účastníka, a to před 

uzavřením smlouvy, nebo v případě smluv 

uzavřených před datem vstupu tohoto 

nařízení v účinnost v přiměřené lhůtě 

před takovým datem, o potenciálních 

změnách kvality poskytování on-line 

služby poskytující obsah poskytované 

podle odstavce 1 a podmínkách 

přenositelnosti stanovených v souladu s 

tímto nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 
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Článek 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Možnost umožnit přeshraniční 

přenositelnost 

 1.  Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah bezúplatně se může 

rozhodnout, že umožní těm svým 

účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v 

některém členském státě, přistupovat k 

on-line službě poskytující obsah a 

využívat, za podmínky, že poskytovatel 

účinně ověřuje členský stát bydliště 

účastníků v souladu s tímto nařízením. 

 2.  Poskytovatel služeb informuje 

účastníky, příslušné nositele autorských 

práv a souvisejících práv a nositele 

jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line 

služeb poskytujících obsah o svém 

rozhodnutí poskytovat tuto on-line službu 

v souladu s odstavcem 1 před poskytnutím 

uvedené služby. Při informování 

účastníků použijí poskytovatelé služeb 

prostředky, které jsou odpovídající a 

přiměřené. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Článek 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3b 

 Prostředky ověřování členského státu 

bydliště 

 1.  Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah, která je poskytována za 

úplatu, využívá účinné prostředky s cílem 

ověřit členský stát bydliště svých 

účastníků. Při tom by měl použít 

prostředky pro ověřování, které jsou 

přiměřené a vhodné a nepřesahují rámec 

toho, co je nezbytné k dosažení účelů 
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tohoto nařízení. Tyto prostředky rovněž 

nesmí představovat nadměrnou zátěž pro 

účastníky. 

 2.  Aby splnil povinnost stanovenou v 

odstavci 1 tohoto článku, použije 

poskytovatel následující prostředky 

ověřování: 

 a) fakturační nebo poštovní adresa 

účastníka; 

 b) průkaz totožnosti nebo jiný platný 

identifikační doklad potvrzující členský 

stát bydliště účastníka, včetně použití 

elektronické identifikace, pokud je to 

možné; 

 c) bankovní údaje, jako je bankovní 

účet, kreditní nebo debetní karta 

účastníka; 

 d) důkaz, že účastník je stranou 

smlouvy o připojení k internetu nebo o 

telefonní přípojce v daném členském 

státě; 

 e) důkaz, že účastník hradí licenční 

poplatek za jiné služby poskytované v 

členském státě, jako například 

veřejnoprávní vysílání;  

 f) důkaz místa instalace set-top boxu 

nebo podobného zařízení používaného pro 

dodávku služeb účastníkovi; 

 g) důkaz registrace na vnitrostátních, 

regionálních nebo místních seznamech 

voličů, pokud jsou veřejně přístupné. 

 3.  Poskytovatel se rozhodne, které z 

prostředků ověření uvedených v odstavci 2 

bude používat. 

 4.  Pokud členský stát bydliště nemůže 

být uspokojivě ověřen na základě 

jednotlivých prostředků ověřování, 

poskytovatel použije kombinaci nejvýše 

dvou těchto prostředků. Členský stát 

bydliště nesmí být bezdůvodně ověřován 

opakovaně. 

 5.  Komise je zmocněna přijmout v 

souladu s článkem 7b akty v přenesené 

pravomoci, které se týkají změn seznamu 
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prostředků pro ověřování členského státu 

bydliště účastníka uvedeného v odstavci 2 

tohoto článku, a sice jeho aktualizací ke 

zohlednění technologického vývoje. Při 

přijímání těchto aktů v přenesené 

pravomoci Komise s cílem zajistit 

dodržování zásad stanovených v odstavci 1 

tohoto článku konzultuje odborníky, 

zástupce dotyčného odvětví a spotřebitele. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Veškerá smluvní ujednání, včetně 

smluvních ujednání mezi nositeli 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných 

práv významných pro užití obsahu v rámci 

on-line služeb poskytujících obsah a 

poskytovateli služeb, jakož i mezi 

poskytovateli služeb a účastníky, která 

jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, 

jsou nevymahatelná. 

1) Veškerá smluvní ujednání, která 

jsou v rozporu s tímto nařízením, včetně 

smluvních ujednání obsažených ve 

smlouvách mezi nositeli autorského práva 

a práv s ním souvisejících, nositeli 

jakýchkoli jiných práv významných pro 

přístup k obsahu v rámci on-line služeb 

poskytujících obsah a jeho využívání a 

poskytovateli on-line služeb poskytujících 

obsah, jakož i těch, která jsou obsažena ve 

smlouvách mezi takovými poskytovateli a 

jejich účastníky, jsou nevymahatelná. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Plnění povinností stanovených 

tímto nařízením není oprávněným 

důvodem pro změnu poplatků, jiných 

nákladů nebo sazeb ani pro jakoukoli 

jinou úpravu finančních vztahů mezi 

účastníkem, poskytovatelem nebo 

jakýmkoli nositelem práv. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících nebo nositelé jakýchkoli 

jiných práv k obsahu v rámci on-line 

služeb poskytujících obsah jsou oprávněni 

požadovat, aby poskytovatel služeb 

používal účinné prostředky k ověření, že 

on-line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, 

pokud jsou požadované prostředky 

přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je 

nezbytné k dosažení jejich cíle. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Ustanovení tohoto nařízení se 

použijí bez ohledu na rozhodné právo 

smluv uzavřených mezi poskytovateli on-

line služeb poskytujících obsah a nositeli 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících nebo nositeli jakýchkoli 

jiných práv významných pro přístup k 

obsahu v rámci on-line služeb 

poskytujících obsah a jejich užití či smluv 

mezi takovými poskytovateli a jejich 

účastníky. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s 

tímto nařízením, zejména pro účely 

ověřování podle čl. 5 odst. 2, se provádí v 

souladu se směrnicemi 95/46/ES a 

2002/58/ES. 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s 

tímto nařízením se provádí v souladu se 

směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES. 

Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, 

aby každé zpracování osobních údajů 

podle tohoto nařízení bylo nezbytné a 

přiměřené z hlediska dosažení příslušného 

cíle. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení se použije i na smlouvy 

uzavřené před datem jeho použitelnosti a 

na práva nabytá před tímto datem, pokud 

jsou tyto smlouvy a práva významné pro 

poskytování on-line služby poskytující 

obsah, přístup k ní a její využívání v 

souladu s článkem 3 po tomto datu. 

Toto nařízení se použije i na smlouvy 

uzavřené před datem jeho použitelnosti a 

na práva nabytá před tímto datem, pokud 

jsou tyto smlouvy a práva významné pro 

poskytování on-line služby poskytující 

obsah, přístup k ní a její využívání v 

souladu s články 3 a 3a po tomto datu. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Článek 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Posouzení 

 1.  Tři roky po vstupu tohoto nařízení 

v platnost a poté každé tři roky vyhodnotí 

Komise uplatňování tohoto nařízení a 

předloží o tom Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu. 

 2.  Zpráva uvedená v odstavci 2 

zahrnuje mimo jiné posouzení účinnosti 

prostředků ověřování členského státu 

bydliště, včetně nově vytvořených norem a 

postupů v odvětví, a uvádí v případě 
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potřeby nutnost přezkumu. Zpráva 

posoudí zejména to, zda došlo k významné 

změně v příjmech držitelů práv a ke 

zvýšení cen účtovaných spotřebitelům. 

Zpráva Komise bude případně doplněna 

legislativním návrhem nebo 

nelegislativním nástrojem. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Článek 7 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7b 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedená v čl. 3b 

odst. 5 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou počínaje …*. 

 3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

3b odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

 4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

 5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 
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 6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 3b odst. 5 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 

ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim 

byl tento akt oznámen, nebo pokud 

Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o [dva měsíce]. 

 ________________ 

 * Datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost. 
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